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Mer likestilling i privat enn offentlig sektor
SSB har lagt frem nye tall for «indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene» Tallene viser at likestillingen er ganske stabil. Med andre ord: vi har fortsatt et
stykke å gå, og lengst vei er det i offentlig sektor, påpeker Arnfinn Korsmo leder av
YS-forbundet Negotia.
Tall SSB har lagt fram i dag viser status på «indikatorer for kjønnslikestilling i
kommunene» for 2015.
-

Det er fortsatt slående forskjeller hva gjelder gjennomsnittlig bruttoinntekt,
andelen kvinnelige og mannlige ledere og ikke minst yrkesdeltakelse. Vi ser
videre at kvinner fortsatt dominerer i offentlig sektor, mens menn dominerer
i privat sektor. Det siste kan være med på å forklare noen av de andre
forskjellene. Eksempelvis vet vi at lønninger i privat sektor gjerne er høyere
enn i offentlig sektor, dermed forklarer det noe av forskjellene i inntekter,
sier Arnfinn Korsmo, leder i YS-forbundet Negotia.

Begge parter må ta ansvar
-

Tallene fra SSB harmonerer med tallene i YS Arbeidslivsbarometer som over
flere år viser at kvinner i større grad enn menn tar ansvar for «arbeid i
hjemmet». Her har vi sett en positiv utvikling over tid, men fortsatt med
store kjønnsforskjeller, sier Negotia-lederen: - Dette handler mye om
holdninger og her har begge parter et ansvar. Kvinner må aktivt gå vekk fra
husarbeid og barnepass, og menn må aktivt ta til seg det samme. Dagens
tall fra SSB viser at flere menn igjen tar ut fedrekvoten og deler av
foreldrepengene. Likevel er det fortsatt mange menn som ikke gjør det. Her
er det viktig at arbeidsgiver i større grad oppfordrer kvinner til å ta ut
kortere fødselspermisjon og menn til å ta lengre. Det vil bidra til å dytte
likestillingen et viktig skritt framover.
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