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YS-forbundet Negotia: Positivt utvikling, men fortsatt ikke
likestilling
Tall SSB har lagt fram i dag viser at forskjellen mellom kvinner og menn blir
mindre. – Utviklingen er positiv og det er bra. Det er imidlertid fortsatt uakseptable
forskjeller mellom kvinner og menn når det gjelder deltakelse i arbeidslivet,
avlønning og posisjoner, sier Arnfinn Korsmo leder i YS-forbundet Negotia.
Tall SSB har lagt fram i dag som viser utviklingen av likestillingen på en del
indikatorer. Stor sett blir forskjellene mellom menn og kvinner mindre.
-

Det er oppmuntrende å se at utviklingen går i riktig retning. Samtidig er det
ingen grunn til å slappe av. Fortsatt har vi til dels store forskjeller mellom
kvinner og menn, ikke minst i arbeidslivet, påpeker Arnfinn Korsmo leder i
YS-forbundet Negotia: - Vi har fremdeles et svært kjønnsdelt
arbeidsmarked, det er særlig kvinner som har deltidsstillinger og ikke minst
er det langt igjen til vi kan si at det er likelønn. Kvinnelønnen er fortsatt lang
lavere enn mannens lønn.

Likestilling handler om økonomisk frihet.
-

Vi har ikke full likestilling før vi kommer dit at det er reell og lik økonomisk
frihet mellom kvinner og menn. Det er arbeid og inntekt og pensjon vi lever
av, som gir frihet, handlingsrom og evne til omsorg for seg selv og egen
familie. Skal vi oppnå økonomisk frihet må kvinner delta i arbeidslivet på
like vilkår. De må få og de må ta lederstillinger, og de må også få og ta
heltidsstillinger. Lønnen i dag er grunnlaget for pensjonen. Og har lønnen
lav, blir selvsagt pensjonen tilsvarende. Dette må særlig unge kvinner ta inn
over seg.

Holdningsarbeid er viktig
-

Likestilling skjer på mange områder. Noe av det viktigste er til syvende og
sist holdninger. Det må bli like naturlig at en barnehageansatt ringer far når
barnet er blitt syk. Det må bli like naturlig at far er først hjemme med
omsorg for eget barn som er blitt syk. Og det må bli like naturlig å dele
foreldrepermisjonen likt det første året, sier Negotia-lederen: - Det tar lang
tid å endre holdninger, men vi kan ikke gi oss. Dagens tall viser at innsats
gir resultater. Utviklingen går i riktig retning selv om det ikke går så fort
som vi ønsker.
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