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Kvinnors löner halkar efter
ENLIGT MEDLINGSINSTITUTETS statistik står det nu klart att inkomst-
glappet mellan män och kvinnor ökar. 2006 tjänade kvinnor i snitt
84,2 procent av männens löner mot 83,7 procent 2007. Om män
och kvinnor med samma yrke, utbildning, ålder och arbetstid jäm-
förs är skillnaden 6,4 procent i genomsnitt till kvinnornas nackdel,
rapporterar LO-tidningen. Den allmänna löneskillnaden på hela
arbetsmarknaden har också ökat sedan 2005. Så även bland dem
med lägst löner som till exempel de kvinnodominerade yrkena
inom restaurangbranschen.

Klimax i flygprotest
ETT FLERTAL AKTIVISTER, några
utklädda till pingviner och
isbjörnar, samlades i fredags
på Medborgarplatsen i
Stockholm till en aktion mot
en tävling arrangerad av flyg-
bolaget Norwegian, som gav
vinnaren fria flygresor under
ett helt år. Med flygblad och
banderoller vände aktivis-
terna från Klimax Stockholm
sig både till tävlingsdeltagare
och förbipasserande med information och uppmaningar om att för
klimatets skull vägra flyga. Enligt Klimax står flygresor för mer än
10 procent av Sveriges klimatpåverkan.

– När flygbolag driver sådana här kampanjer blir det uppenbart
att vi måste få åtgärder på strukturell nivå, inte bara på individnivå,
säger Sandra Costa från Klimax som menar att flygbolagets agerande
visar att marknadskrafter inte kommer att ta ansvar för klimatet.

Det rättsliga efterspelet till en helt annan aktion, även den arran-
gerad av Klimax, ägde i förra veckan rum i Ystads tingsrätt. Sju per-
soner åtalades för sabotage för att i isbjörnsdräkter ha försökt ta sig
ut på flygplatsen i Sturup. Polisen grep aktivisterna från Klimax
Malmö innan aktionen genomförts. Dom i målet väntas på fredag.

BELLA FRANK 

Stenhuggeri tvingas sluta avtal
STENHUGGERIFÖRETAGET I KUNGSBACKA har tidigare vägrat gå med på
att teckna kollektivavtal och har därför varit försatt i blockad sedan
i juni (se Arbetaren 31/2008). Men företaget har ändrat uppfattning
efter ett strejkvarsel från IF Metall, vilket kommer att dras tillbaka
och blockaden läggs ner.

– Vi ska nu sätta oss ner med arbetsgivaren och prata om framti-
den. Vi vill skapa goda relationer och ett gott arbetsklimat för alla
på arbetsplatsen, säger Christer Persson, chef på IF Metalls för-
handlingsenhet i ett uttalande.
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Efter misslyckandet med ”Vård-
val Stockholm” växer nu kriti-
ken mot regeringens planer på
vårdval i hela landet. Pensionä-
rernas Riksorganisation, Handi-
kappförbundet och Svensk
Sjuksköterskeförening är alla
starkt kritiska mot förslaget.  

Handikappförbundet anser i sitt
remissyttrande, precis som det
övervägande flertalet av landsting-
en, att det ska vara frivilligt för
kommuner och landsting om de
vill införa vårdval och konkurrens-
utsätta sina verksamheter. Förbun-
det efterlyser också ett tydligare
patientfokus.

– Man utgår från ideologi,
marknadsstyrning och konkurrens,
inte från patienternas rättigheter.
Utredningen måste börja i en
annan ände, säger Tommy Frö-
berg, chef för enheten för hälso-
och sjukvård på Handikappför-
bundens Samorganisation.

Svensk sjuksköterskeförening
befarar i sitt remissvar att fri eta-
bleringsrätt riskerar att gynna en

utveckling mot vård som styrs av
efterfrågan och inte av behov, vil-
ket riskerar att missgynna gles-
bygd och områden med sociala
problem. Vidare påpekas att det
saknas en diskussion om medde-
larskyddet hos offentliga respekti-
ve privata arbetsgivare.

– I vårt remissvar var vi kritiska.
Nu är vi helt emot. Det får absolut
inte genomföras, säger Åsa
Andersson, kanslichef på svensk
sjuksköterskeförening till Arbeta-
ren och fortsätter:

– Snabba och ogenomtänkta
förändringar försämrar vården,
och alla landsting är ju emot utom
ett. När kommer nästa piffiga för-
ändring? Efter nästa val?

Pensionärernas Riksorganisa-
tion, PRO, hör också till kritikerna.

– Det vore anmärkningsvärt om
regeringen går vidare med försla-
get med tanke på de synpunkter
som kommit in med remisserna,
säger Ola Johansson, sakkunnig i
socialpolitiska frågor på PRO. 

HANS FALK  

inrikes@arbetaren.se

� Delbetänkandet ”Vårdval i Sveri-
ge” lades fram i april och skickades
sedan ut på remiss.

� Av sammanlagt 93 har flertalet
tunga remissinstanser varit avvi-
sande, skeptiska eller avvaktande.
Bland dem Socialstyrelsen, som har
det yttersta ansvaret för hälso- och
sjukvården, som anser att förslaget
är illa underbyggt och vill utreda
konsekvenserna ytterligare.

� De enda remissinstanser Arbeta-
ren funnit som entydigt tagit ställ-
ning för förslaget är sådana som
kommer att kunna få direkt ekono-
misk vinning av det, som Svenskt
Näringsliv och Föreningen Vårdta-
garna. 

� Den 1 december lämnas förslaget
till riksdagen. Senast 1 januari 2009
ska beslut fattas och vara helt
genomfört under samma år.

Vårdval i SverigeFakta

det finns en ”förhandlarkultur”
inom LO, där förhandlingen anses
vara det allra viktigaste och tyngsta
som facket sysslar med. 

– Om man då tittar på hur det
ser ut bland våra avtalssekreterare,
den högsta chefen för förhand-
lingsverksamheten, så är den man-
liga dominansen väldigt stor.

När det gäller att få upp frågor
som rör kvinnor på dagordningen
tar Irene Wennemo jämställdhets-
potterna som exempel och menar
att det går framåt, men att det fort-
farande finns en tendens att priori-
tera ”kvinnofrågor” lägre inom
LO.   

KRISTINA LINDQUST 

kristina.lindquist@arbetaren.se

”Det får absolut 
inte genomföras”

mokraten Tobias Nilsson till Arbe-
taren. Han arbetar som politisk
sakkunnig på socialdepartementet. 

HANS FALK

inrikes@arbetaren.se

   kan ”Vårdval Stockholm” 

– Egentligen är det precis
tvärtom, vår tanke med artikeln
var att erkänna att vi har pro-
blem med integrationen. 

– De människor som tar sig
till Sverige – kanske över halva
jorden – är driftiga människor,
men de får inte de verktyg de
behöver för att ta sig in i det
svenska samhället. Jag tror att
det kan behövas fler individuel-
la åtgärder för att rätta till det
problemet. 

Socialdemokraterna har flera
gånger gjort upp med modera-
terna i migrationsfrågor, kan
du mot den bakgrunden förstå
att man kopplar ihop er reto-
rik med deras? 
– Ja, det kan jag absolut förstå.
Men de uppgörelserna har i för-
sta hand berört asylfrågor och

inte integration, för där har vi
helt olika syn på jämlikhet, rät-
tigheter och samhället i stort. 

En stor del av de som väljer
att rösta på Sverigedemokra-
terna är unga män ur LO-kol-
lektivet som annars vanligen
röstar på er. Är det här utspe-
let ett sätt att hantera den
utvecklingen? 
– Det här är inte ett sätt att gå
Sverigedemokraterna till mötes
– gör man den tolkningen så är
man helt fel ute.  

– Snarare är det ett sätt att
bemöta moderaterna, som i
hela sin politik ställer grupp
mot grupp och skapar en gro-
grund för partier som Sverige-
demokraterna.    

KRISTINA LINDQUST 

kristina.lindquist@arbetaren.se

… Veronika Palm, socialdemokratisk riksdags-
ledamot som strax efter moderaternas utspel om
att ”ställa tydligare krav på våra invandrare” gick
ut på DN Debatt och bland annat ville begränsa
invandrares rätt att bosätta sig fritt i Sverige.   

Vill ni också ställa krav? 

Tre frågor till…

En internetsökning på ordet ”avtalssekreterare” ger bara manliga träffar.
Men i en undersökning kommer ekonomhistorikern Linda Lane fram till
att svenska fack inte är de enda som misslyckats med sin könsbalans.
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Medborgarplatsen i fredags.
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