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Kære Mette
Det Nationale Ligelønsnetværk skriver til dig for at foreslå et møde med dig, hvor vi drøfter, hvordan
der bedst kan ske lovforbedringer på spørgsmålet om ligeløn.
Du har gennem Agnete Andersen fået det idékatalog, som netværket udkom med den 2. maj. I kataloget er der fem forslag til forbedringer i ligelønsloven, som efter vores mening vil gøre loven mere
præcis, gennemsigtig og operationaliserbar. Disse ændringer er otte organisationer enige om at fremsætte. Der er således en bred opbakning bag ønskerne. Vi vil gerne drøfte forslagene med dig inden
de formuleringer, der er i Regeringsgrundlaget om ligelønsloven kommer så langt, at der bliver fremsat lovforslag.
Det helt grundlæggende problem er, som vi ser det, at kvinders arbejde generelt ikke opfattes lige
så værdifuldt som mænds – og at dette faktum ofte fortabes i tekniske forklaringer, der bortleder opmærksomheden fra, at vi har en meget stor uligeløn på det danske arbejdsmarked.
De lave kvindelønninger er ikke opstået ud af den blå luft. De hænger uløseligt sammen med tidligere
tiders forestillinger om manden som forsørger. Forskellige begrundelser har gennem tiderne holdt
fast i denne forestilling og dermed fastholdt et urimeligt lønspænd mellem mænd og kvinder.
Det skal vi have gjort op med. Blandt andet ved at ændre barselsloven, således at 12 uger reserveres
til far.
Dette vil vi meget gerne drøfte med dig. Vi kan foreslå – afhængig af, hvad du foretrækker – at vi kommer ind til dig eller inviterer dig til næste møde i Det Nationale Ligelønsnetværk, som finder sted den
27. august kl. 13-15 i 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Annelise Rasmussen, 3F (annelise.rasmussen@3f.dk), som er tovholder for netværket.
Brevet til dig vil blive sendt til netværksdeltagerne samt lagt ud på netværkets site www.løngab.dk.
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