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Redogörelsen om jämställdhetspolitiken: inbjudan till diskussionsmöte 

 

Ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist inbjuder er till ett diskussionsmöte om 

statsrådets redogörelse om jämställdhetspolitiken som hålls tisdagen den 17 augusti 2021 kl. 9.00.  

Närmare information om tillställningens längd ges då antalet deltagare har fastställts.   

 

Diskussionsmötet ordnas som en öppen videokonferens via Microsoft Teams. Länken till mötet skickas till 

deltagarna när mötesdatumet närmar sig.  

 

I Statsrådets redogörelse om jämställdhetspolitiken  eftersträvar man att ställa upp långsiktiga mål för 

jämställdhetspolitiken. Avsikten har varit att förutse vad som kan hända i framtiden. Syftet är att med de 

mänskliga rättigheterna som grund skapa ett kompakt och lättillgängligt dokument som stöder den 

strategiska planeringen. Utgångspunkten för redogörelsen är könsmångfald. Regeringen har för avsikt att 

överlämna redogörelsen om jämställdhetspolitiken till riksdagen före utgången av 2021. 

 

Redogörelsen sändes på remiss till medborgare och intressentgrupper, och remissbehandlingen avslutades i 

januari 2021. Under remisstiden var det möjligt att ge konkreta förslag om redogörelsens innehåll. Nu är det 

dags för det andra diskussionstillfället.  

 

Syftet med diskussionsmötet är att höra det civila samhällets, intressentgruppers och medborgares åsikter 

om innehållet före den politiska behandlingen av redogörelsen. Deltagarna får det skriftliga 

bakgrundsmaterialet och mötesprogrammet ungefär en vecka före diskussionsmötet.   

 

Under mötet har man möjlighet att hålla ett anförande som får räcka högst två minuter.  Vi strävar efter att 

alla organisationer och intressentgrupper ska ha möjlighet att påverka på lika villkor, och varje organisation 

får möjlighet att hålla ett anförande.  

 

De som är förhindrade att delta i diskussionsmötet kan lämna in kommentarer skriftligen. En skriftlig 

kommentar får innehålla högst 150 ord. Kommentarerna ska lämnas in på adressen tasy@stm.fi senast 

tisdagen den 17 augusti 2021 kl. 16.15. 

 

Anmälning via Webropol-systemet före den 3 augusti 2021.  

 

Annulleringar och frågor till adressen: tasy@stm.fi 

 

Länk: Redogörelsen om jämställdhetspolitiken - projektportalen 

 

Hjärtligt välkomna! 

 

Direktör  Tanja Auvinen 

https://link.webropolsurveys.com/S/867BC83C68C898FF
https://stm.fi/hanke?tunnus=STM146:00/2020
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