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Mænd kan selv kræve mere barsel. Kvinder kan selv kræve mere i løn. Og så kan
vi droppe lyserødt legetøj til piger og blåt til drengene. Det er nogle af de forslag,
HK-medlemmer mellem 21 og 30 år kommer med.
En ny undersøgelse viser, at de i højere grad end de ældre HK-medlemmer
mener, der er ligestilling i Danmark. Vi har derfor fået Rasmus Christoffersen,
25-årig driftskoordinator i Føtex i Ebeltoft og Camilla Schultz Nielsen, 24-årig
retsassistent ved Retten på Frederiksberg til at uddybe deres syn på mande- og
kvinderoller. Og hvorfor de mener, ligestilling er op til den enkelte.

Hvornår er der ifølge dig ligestilling på
en arbejdsplads?
Rasmus: Hvis du er motiveret og vil fremad, skal du have mulighed for det, hvis du
gør det godt. Lige meget hvem du er.
Camilla: Når alle har de samme muligheder for arbejdsopgaver, at komme på kurser og stige i løn. På min arbejdsplads oplever jeg, at vi alle er noget værd, og man
bliver set på med det, man er – ikke hvad
man har været, eller måske bliver.
Rasmus: Legetøj skal ikke være til enten
drenge eller piger
Har du selv forestillinger om, hvad der
er særligt mandligt eller særligt kvindeligt at arbejde med?
Rasmus: I mit eget job ser jeg ikke stor

forskel på mænd og kvinder. Men der er
da stadig flere mandlige slagtermestre og
mekanikere og flere kvindelige sygeplejersker. Men det vil stille og roligt ændre
sig af sig selv, fordi der i dag er muligheder for, at man kan vælge, hvad man vil.
For eksempel er der nu fokus på, legetøj
ikke skal være til enten piger eller drenge.
Jeg kan for eksempel ikke se nogen grund
til, hvorfor drengelegetøj skal være blåt og
hvorfor pigelegetøj skal være lyserødt. Og
det tror jeg, vil få erhvervsmønstrene til at
ændre sig.
Camilla: Jeg tror, grunden til, at flere
mænd er håndværkere, er, at det er hårdt,
og det er de bedre bygget til. Og så er det
måske mere en kvindeting at sidde på et
kontor og lave sagsbehandling. Alle har i

dag mulighed for at vælge det, de helst vil
arbejde med.
Camilla: Mænd er bedre til at sælge
sig selv
Er mænd eller kvinder de bedste
ledere?
Camilla: Jeg synes, man kan det samme,
uanset om man er mand eller kvinde.
Mænd er måske bedre til at sælge sig selv
til en jobsamtale og på den måde komme
frem, end kvinder er. Men måske er der
også bare flere mænd end kvinder, der vil
være ledere.
Rasmus: Jeg mener bestemt, de kan være
lige gode – de har bare forskellige indgangsvinkler, og det er kun godt. Jeg finder det faktisk mere lærerigt, når jeg har

›

Ligestilling for
mig er:
… reel ligestilling, ikke det som vi har oplevet de senere år, hvor der er blevet drevet positiv ligebehandling af kvinder. På
min arbejdsplads oplever jeg, at det altid
er mændene der tager overarbejdet og
yder den ekstra indsats. Mændene udføre også altid det fysisk krævende arbejde, hvor kvinderne udnytter at de er det
”svage” køn. Kvinderne har meget fravær,
mindst dobbelt så meget som mændene.
Jeg vil lige nævne at vi på vores arbejdsplads får samme løn, uanset køn.
Mand i 50’erne fra det private område
… anerkendelse af dig som person. Kvalifikationerne er grænsefladen i hverdagen
ikke, hvordan du ser ud, eller om du er i
høje hæle, burka eller snakker med accent. Vi har alle kvalifikationer, som kan
hjælpe alle andre, så lad os dog give andre muligheden og lønnen for deres arbejde.
Mand i 30’erne fra det offentlige område
… ikke at gøre forskel. Det gælder begge
veje. Man skal ikke give en forfremmelse
til en mand, fordi han er en mand, men
fordi han gør et godt stykke arbejde. Modsat skal man ikke tvinge kvinder ind i bestyrelser, fordi de er kvinder, men fordi de
gør et godt stykke arbejde.
Mand i 20’erne fra det private område
… at der ikke er nogen forskelsbehandling på grund af køn og andet. Det betyder
ikke, at mænd og kvinder (eller forskellige
racer osv.) skal gøre nøjagtig det samme.
Der er intet galt i kønsroller, så længe de
er frivillige og ingen forhindres i at bryde sin. Og så længe lønuligheden skyldes,
at kvinder og mænd arbejder forskellige
mængder og i forskellige fag af egen fri
vilje, som alle uvildige undersøgelser viser, de gør, så er det ikke noget, der skal
rettes op på. Tværtimod vil det være diskrimination.
Mand i 30’erne fra det private område
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Unge har
andet syn på
ligestilling
HK’s unge medlemmer
mellem 21 og 30 år
har på flere områder
en anden oplevelse af
ligestilling end HK’s
øvrige medlemmer. Det
viser ny undersøgelse
blandt mere end 4.000
HK-medlemmer.
• 28 % af 21-30-årige
mod 15 % af alle
mener, at vi i høj
grad har opnået
ligestilling.
• 50 % af de  
21-30-årige mod 35
% af alle mener, at
bedre muligheder
for, at mænd
holder barsel, er
blandt de vigtigste
ligestillingsindsatser.
• 26 % af 21-30-årige
mod 16,7 % af alle
mener, at indsats
mod sexchikane er
blandt de vigtigste
ligestillingsindsatser

Sådan ser
det ud med
ligestillingen
• 9 % af den samlede
barsel bliver taget af
fædre.
• Mænd tjener i
gennemsnit cirka 17
% mere end kvinder.
Cirka en tredjedel kan
ikke forklares med
forskel i uddannelse,
anciennitet osv.
• 33 % af
lederstillingerne i
Danmark er besat af
kvinder.

kvindelige ledere, for de tænker anderledes end mig, og så bliver jeg udfordret på
en anden måde. En sund blanding af begge køn på en arbejdsplads vil altid være
det bedste udgangspunkt, men det handler ikke om at kigge på procenter. Jeg tror
på, man bliver leder, hvis man er motiveret for det og har kompetencerne til det.
Rasmus: Den enkelte mand bør
kræve barsel
Er det mest naturligt, at kvinden eller
manden tager mest barsel?
Rasmus: Jeg synes, det burde være ligeligt fordelt at tage vare på barnet. Det kan
hæmme det kvindelige køn, hvis de skal
være et helt år væk fra arbejdsmarkedet.
Det nedsætter karrieremulighederne.
Hvis mænd bare tog to-tre måneders barsel, ville det hjælpe. Jeg synes dog ikke,
det er noget, der skal presses ned over hovederne på folk. Det skal gøres gennem
oplysningskampagner, så det bliver normalt, at flere mænd tager barsel. Det må
være den enkelte mand, der skal sige, at
”jeg vil også have lov til at tage barsel”.
Camilla: Jeg synes, det er mest naturligt,
at kvinden tager mest barsel. Det er hende, der har født barnet. Det første stykke
tid, kan manden alligevel ikke gøre så meget. Jeg synes, det skal være op til manden, om han har lyst til også at tage barsel. Det kommer meget an på, hvad man
laver. For eksempel er min kæreste selvstændig, så han ville miste en del omsætning, hvis han gik på barsel.
Camilla: Man får ikke mere i løn, hvis
man ikke selv beder om det
Mænd tjener cirka 17 procent
mere end kvinderne. Bør/kan dette
billede ændres?
Camilla: Jeg synes helt klart, at hvis man
har samme stilling og arbejdsopgaver og
samme erfaring, skal man have den samme løn. Mændene stiller måske større
krav, så måske skal kvinderne bare selv
være bedre til at forhandle deres løn. Man
får ikke noget, hvis man ikke selv beder
om det.
Rasmus: Hvis en kvinde og en mand
har samme udgangspunkt og er lige
så motiverede i en stilling, så burde
de få samme løn. Jeg tror, der er færre

kvinder, der tænker på eller tør gå ind og
kræve lønforhøjelse. Man bør få mere
fokus på det og klæde folk bedre på til
lønforhandlingssamtaler.
Rasmus: Tal med din tillidsrepræsentant,
hvis du diskrimineres
I den nye undersøgelse blandt HKmedlemmer, siger 4 % mænd og 12 %
kvinder, at de har oplevet at blive diskrimineret på grund af deres køn inden for det seneste år – ved fx at gå
glip af lønforhøjelse, ikke få et job eller gå glip af barsel. Bør/kan dette billede ændres?
Rasmus: Hvis man føler sig diskrimineret, bør man tale med sin leder eller sin
tillidsrepræsentant. Hvis man ikke går
videre med det, kan det ske igen. Det kan
også være at personerne, der er diskriminerende, ikke selv er klar over det. Det
har de brug for at få at vide.
Camilla: Jeg synes, det er noget svineri,
at man diskriminerer på grund af køn.
Det er der, vi har vores fagforeninger til
at hjælpe os. Folk skal være bedre til at
melde de her ting til fagforeningerne –
for så kan det være, det bliver ændret.
Rasmus: Hvis barslen deles, undgås barselsspørgsmål til jobsamtalen
I den nye undersøgelse blandt HK-medlemmer, siger 3 % mænd og 17 % kvinder, at de er blevet spurgt til deres barselsplaner under jobsamtalen. Hvad
mener du om det?
Rasmus: Jeg mener ikke, det er okay at
spørge nogen, hvad deres barselsplaner
er. Jeg tror, det er begrundet i, at man er
presset som arbejdsgiver, og man ikke
kan undvære nogen i et helt år. Hvis man
nåede til et punkt, hvor barsel blev fordelt
40/60 eller 30/70 mellem mænd og kvinder, ville det ikke være relevant at spørge
om – og så vil flere arbejdsgivere også selv
have prøvet at have barsel.
Camilla: Om du planlægger barsel eller ej,
gør dig ikke bedre eller dårligere til jobbet. Men jeg kan på en eller anden måde
godt forstå arbejdsgiverne. Fordi det er
ærgerligt at ansætte en, der har tænkt sig
at blive gravid inden for det næste halve
år. Men det er selvfølgelig ikke i orden
at spørge. ❚

Ligestilling for
mig er:
… at kvinder og mænd har de samme muligheder og rettigheder for at blive de ting de gerne
vil - hvad end det er som statsminister, hjemmegående ægtefælle eller kontorassistent.
Det handler om at ingen bliver diskrimeret på
grund af deres køn, men alle vurderes ud fra
deres kompetencer.
Kvinde i 20’erne fra det private område
… at kvinder og mænd skal have de samme
muligheder. Kvinder skal have samme muligheder som mænd i forbindelse med chefstillinger, ansættelsesvilkår og ansættelsesmuligheder. Mænd skal have lige så stor mulighed for
at holde barsel som kvinder. Det er en forældet
holdning, at alle kvinder vil holde fuld barsel.
Kvinde i 20’erne fra det private område
… at ligeløn er det allervigtigste. Hvis lø nnen
mellem mænd og kvinder blev mere udjævnet, er jeg ikke i tvivl om det også vil give sig
udslag i mænds barsel. Som det er nu, holder
mænd holder ikke barsel, da det er for dyrt for
en familie at undvære mandens indtægt. Ergo
vil lige løn også have afsmittende effekt på andre emner omkring ligestilling. (Forkortet af
redaktionen)
Kvinde i 30’erne fra det offentlige område
… at alle fag vægter lige. En leder af en bank,
og en leder af en børnehave bør være lige meget værd. Jeg mener vi skal arbejde på at få
gjort de ”typiske kvindefag” lige så attraktive
som de ”typiske mandefag” og derved opnå ligestilling. Hvorfor skal kvinder kæmpe om ligestilling på mandens præmisser, i stedet for
at kunne opnå samme løn og præstige i de fag,
hvor vores ”forcer” er størst? (Forkortet af redaktionen)
Kvinde i 50’erne fra det offentlige område
… lige løn for lige arbejde, men i lige så høj
grad lige muligheder for at få spændende arbejdsopgaver. I øvrigt mener jeg også, at der
skal være tvungen barsel til mænd og kønskvoter i bestyrelser. Når vi har haft de sidste to
i nogle år, så tro jeg at de første to følger automatisk!
Kvinde i 40’erne fra det offentlige område
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