
Enligt Göteborgs kommun är
lönerna i kommunen nu så
jämställda det går. Men fort-
farande skiljer det 2000 kronor
mellan män och kvinnor.

På tio år har löneskillnaderna
mellan män och kvinnor i Göte-
borgs kommun minskat med 1 000
kronor. Nu tjänar en kvinna 92,3
procent av en mans lön, jämfört
med 85,4 procent år 2000. Därmed
anser kommunen att man är så
nära jämställdhet som är möjligt. 

– Om man med statistiska
metoder gör vissa justeringar så
har vi inga skillnader mellan
kvinnor och män, säger Björn
Seve, förhandlare vid kommunens
personalenhet.

Björn Seve förklarar att efter-
som det inom kommunen finns
både kvinnodominerade låglöne-
yrken och mansdominerade hög-
löneyrken, så är 92,3 procent av
männens lön så nära man kommer
jämställdhet.  

Bea Rimmerfors är personlig
assistent och medlem i syndikalis-

tiska Social- och Vårdsyndikatet
av Göteborgs LS av SAC. Hon
anser att det är märkligt att påstå
att lönesättningen nu blivit helt
jämställd.

– Det finns ju en strukturell
skillnad mellan män och kvinnors
löner och det är inget jag sett
plana ut. Kvinnor har fortfarande
generellt lägre ingångslön än män.

Hon håller inte med Björn Seve
om att en fullständig lönejämlik-
het i Göteborgs kommun är omöj-
lig. Att höglöneyrken är mansdo-
minerade ska vara en irrelevant
faktor för lönesättningen:

– Kön ska inte spela in i löne-
sättningen överhuvudtaget. Det
ska snarare handla om erfarenhet.

FACKFÖRBUNDET Kommunal Västs
ordförande Anders Hagberg är
nöjd med att man gjort en jämlik-
hetssatsning, men hoppas att kom-
munen ändå tänker fortsätta sats-
ningen. Han tror också att tolk-
ningen av den data som finns kan
ha färgats av att Björn Seve ser det
ur arbetsgivarperspektiv.

– 92 procent är ju inte jämställt
bara för att det är mindre än
innan, säger han.

AXEL GREEN

inrikes@arbetaren.se 

Göteborgs kommun
är nöjda med
ojämställda löner

Mindre pengar till information
REGERINGENS BESLUT I HÖSTAS att halvera biståndsorganet Sidas infor-
mationsanslag kan krossa flera av de enskilda organisationer som
kritiskt granskar svenskt bistånd, skriver Miljöaktuellt.

– Ett politiskt beslut. Regeringen vill tysta obekväma röster så
här ett år före valet, säger Viveka Risberg på Swedwatch, en
organisation som granskar det svenska näringslivet. 

Friad för andra gången
INSAMLINGSSTIFTELSEN AL-AQSA friades igen i måndags i hovrätten. 
al-Aqsa samlade in över en miljon kronor mellan 2002–2007, vilka
de skickade vidare till organisationer i det ockuperade Palestina. I
tingsrätten kallade åklagaren detta för ”finansiering av terrorbrott”,
eftersom pengarna skulle gått till Hamas, som EU införde sanktio-
ner mot 2003. Den erfarne tingsrättsdomaren hade aldrig stött på
en så dåligt underbyggd anklagelse, enligt Sydsvenskan. I hovrätten
var anklagelsen i stället ”brott mot internationella sanktioner”. Men
det går inte att bevisa att pengarna var avsedda till, eller hamnade
hos, Hamas, säger hovrätten.

Kristallnattens offer hedrades
I MÅNDAGS UPPMÄRKSAMMADES årsdagen av Kristallnatten runt om i
landet genom olika minnesmanifestationer mot rasism och främ-
lingsfientlighet. Det är 61 år sedan nazisterna beodrade och utförde
en pogrom i hela Tyskland. Riksorganisationen Ungdom Mot
Rasism lät ljus och marschaller lysa upp valda platser i bland annat
Stockholm, Örebro, Nyköping och Falun. I Uppsala, Jönköping och
Linköping anordnades fackeltåg medan människor samlades och tal
hölls i Visby, Hässleholm och Göteborg, för att nämna några.

Varsel om blockad för säkerhet
SYNDIKALISTISKA JÄRNVÄGSSEKTIONEN i Stockholm varslade förra tors-
dagen om blockad mot ensamarbete vid Green Cargos bangård i
Nykvarn. Anledningen är att sektionen anser att bristerna i arbets-
miljön är så allvarliga att säkerheten för lokförare är hotad. Sektio-
nen kräver att Green Cargo åtgärdar problemen med belysning vid
gångvägarna. Varslet omfattar både medlemmar av järnvägssektio-
nen, men även oorganiserade arbetare.

Privatiseringar i Göteborgs
hamn möter protester
GÖTEBORGS KOMMUNFULLMÄKTIGE tog i förra veckan beslut om att
privatisera stuveriverksamheten i Göteborgs hamn. Detta trots
protester från Hamnarbetarförbundet och Transport som höll en
gemensam demonstration. Facken hävdade att beslutsunderlaget
var undermåligt och krävde att ärendet skulle bordläggas tills
kommunstyrelsen hållit ett möte med de båda facken.

– Man blir konfunderad. Man undrar ju om alla beslut tas med
så dåligt underlag, säger Erik Helgesson, styrelseledamot i Hamn-
arbetarförbundets avdelning 4 i Göteborgs hamn.

AXEL GREEN

Insamling för
bärplockarna
ÖVER 400 THAILÄNDARE gick över
15 000 kronor back vardera på
att plocka bär i Sverige i som-
ras, enligt LO-tidningen. Nu
startar LO i Norrbotten en
insamling som väntas ge några
tusen kronor.

– Det är viktigt att ge eko-
nomiskt stöd åt dem som håller
på att förlora sina hus och sina
risfält, säger Anita Engström,
ombudsman på LO-distriktet.

FRA hackad
HACKERS ATTACKERADE förra
veckan flera webbplatser med
stora mängder automatiska
anrop, rapporterar ST Press.
FRA tvingades att stänga ned
webbplatsen tillfälligt på mån-
dagen, och säger i ett press-
meddelande att det är svårt att
värja sig mot denna typ av
attacker.

– Vad gäller intrång har FRA
dock ett bra skydd, säger Jan
Donnér vid FRA. 
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Löneskillnader

� 8 september 2005: Rysslands
president Vladimir Putin och
Tysklands förbundskansler
Gerhard Schröder beslutar att
företaget Nord Stream ska
bygga en 120 mil lång gasled-
ning som ska föra naturgas från
Ryssland till Tyskland.

� Hösten 2005: Schröder
förlorar valet i Tyskland och blir
styrelseordförande för Nord
Stream. Årslön: Nära 3 miljoner
kronor.

� November 2006: Utrikes-
minister Carl Bildt har innehav i
Nord Stream genom det ryska
företaget Gazprom till ett värde
av flera miljoner kronor när han
deltar i ett regeringsbeslut om
att ge Nord Stream förlängt till-
stånd att göra undersökningar 
i Östersjön.

� Juni 2007: Kjell Larsson, som
deltar i Högskolan på Gotlands
remissarbete med Nord Stream,
får av samma företag 5 miljoner
kronor i stöd till sin sjöfågel-
forskning på högskolan. Riks-
enheten mot korruption inleder
en förundersökning som läggs
ned efter att Larsson lämnar
remissarbetet.

� Augusti 2007: Före detta
statsminister Göran Persson bör-
jar på lobbyfirman JKL, vars
kund Eon är en viktig delägare i

Nord Stream. JKL vill inte säga
om gasledningen är del av
Perssons arbetsuppgifter, men
Expressen konstaterar att
Perssons insyn i frågan är mycket
värdefull. Persson jobbar halvtid
och har en fast årslön på 2 miljo-
ner kronor, enligt Resumé.

� December 2007: Nord Stre-
am ansöker om att bygga 50 mil
gasledning i svensk ekonomisk
zon i Östersjön. Den svenska
regeringen godkänner inte Nord
Streams miljökonsekvensbeskriv-
ning.

� Mars 2008: Dan Svanell, som
varit pressekreterare åt sju social-
demokratiska ministrar, blir PR-
konsult på Nord Stream.
Månadslön: Över 100 000 kronor.

� Januari 2009: Fredrik
Reinfeldts förre statssekreterare
Ulrika Schenström blir lobbyist åt
Nord Stream. 

� 5 November 2009: De
svenska och finska regeringarna
gör Danmark sällskap och ger
klartecken till gasledningen.
Ryssland och Tyskland väntas 
ta beslut under 2009.

� Våren 2010: Nord Stream
kommer att påbörja arbetet.

� 2011: Gasen ska börja pum-
pas från Ryssland till Tyskland.

Nord Stream – detta har häntFakta

Allianspolitikerna tror att det
här är någon sorts vänstergrej,
när det egentligen handlar om
en principiell demokratisk
fråga, menar han. 

SEDAN DEN 8 NOVEMBER är alla
väggar i Aspuddsbadet prydda
av konstverk. Dessa är skapade
av konstnärerna Iva Troj,
Marie Glad och Cecilia Cia

Olsson som har utmanat riv-
ningsbeslutet genom att
anordna en gemensam konst-
barrikad. 

– Konst är en jättebra barri-
är mot grävskopor. Vi gör även
andra kultursatsningar i form
av filmvisningar och gratis-
konserter. Vi försöker hitta alla
bra sätt att visa upp vår verk-
samhet på och vad det här är
för typ av ockupation.
Aspuddsbadet är en kulturell
knytpunkt på många sätt. För
folket, för kulturen och för de
grupper som inte har möjlig-
het att bada på andra platser,
säger Ola Schubert.

HANNES EWEHAG

inrikes@arbetaren.se

”Det är som att
det har blivit en
prestigefråga.”
Ola Schubert.

       sitt godkännande till gasledningen.
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Kommun-
fullmäktige
beslutade att
privatisera
stuveriverk-
samheten i
Göteborgs
hamn.
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