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Tale til uddelingen af Sundhedskartellet ligelønspris d. 31. maj 2012 
Odense Congress Center 
 

 

Kære venner 

 

Tusind tak for denne flotte pris. Jeg er meget beæret og stolt over at 

være modtager af prisen. Men den er jo også et symbol på, at der stadig 

er meget at kæmpe for og ligelønskampen er op ad bakke.  

 

Det er op ad bakke i Danmark og i Europa. For selv om princippet om 

"Lige løn for samme arbejde eller arbejde af samme værdi" står i Rom-

traktaten fra 1957, og er vedtaget ved lov i det første EU-ligelønsdirektiv 

fra 1975, er der stadig en markante forskelle på hvad, kvinder og mænd 

tjener. 

 

Løngabet er stadig på mellem 16 og 18 procent i Danmark og i hele EU. 

Der er stort set ingen udvikling på området, og i nogle lande går det 

endda tilbage. Derfor har en af mine vigtigste mærkesager i Europa-

Parlamentet hele tiden været at bekæmpe denne ulighed. For der er tale 

om en grundlæggende ulighed mellem kønnene, når man stadig tjener 

mere ved at arbejde med skruer og maskiner frem for mennesker og 

omsorg.   

 

I sidste uge sendte vi EU-parlamentarikere i Strasbourg et klart signal til 

EU-Kommissionen: Vi vil ikke finde os i, at der stadig findes denne 

lønforskel. Den nuværende lovgivning på området er ikke effektiv og skal 

derfor revideres!  
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Vi vedtog nemlig den betænkning, som jeg har været forhandler på, om 

netop implementeringen af princippet om "lige løn for samme arbejde 

eller arbejde af samme værdi". Kommissionen skal nu se på vores udspil, 

og de er enige i, at der skal gøre noget. Derfor afventer vi, at der 

kommer et konkret udspil fra deres side. Og jeg er mere end parat til at 

forhandle.  

 

Så jeg lover jer her i dag, at jeg vil bide mig fast i kommissærens 

bukseben. Ligeløn mellem køn er et bærende princip og vi får aldrig reel 

ligestilling i hverken Danmark eller EU, hvis ikke der bliver gjort op med 

denne grundlæggende uretfærdighed. 

 

 Uligeløn er et samfundsproblem, der bunder i strukturelle og historiske 

årsager, samt stereotype forestillinger om mænds og kvinders roller på 

arbejdsmarkedet. Mænd arbejder i de såkaldte hårde fag og kvinder i de 

såkaldte bløde fag. Kan I selv høre det? Allerede der bliver der lagt en 

værdidom ned over jeres fag.  

 

Som om det er mindre hårdt og krævende at yde støtte, omsorg, pleje, 

give opmærksomhed, og løbe fra den ene patient til den anden hver dag, 

at have skæve vagter og ansvar for menneskers liv og førlighed. Mindre 

hårdt end hvad? Ja jeg spørger bare! 
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Vi ved jo, at det kønsopdelte arbejdsmarked er en meget vigtig 

forklaring på den manglende ligeløn. Og Danmark har et af de mest 

kønsopdelte arbejdsmarkeder i Europa. Historisk set har man værdisat 

typiske kvindejob lavere end traditionelle mandejob. Vi kan også se, at 

lønnen går kraftigt ned i erhverv med over 30 procent kvinder. Det er 

som om, at det at være kvinde, i sig selv er en diskvalifikation på 

arbejdsmarkedet.  

 

I Portugal har man for nyligt lavet et projekt i et supermarked, der viste, 

at mænd i slagterafdelingen fik højere løn, end kvinderne i 

fiskeafdelingen. Arbejdsopgaverne blev vurderet til samme værdi. 

Kompetencerne, der skulle til for at varetage de to typer jobs, var de 

samme. Det var udelukkende kønsforskellen, der afgjorde lønforskellen.  

 

Løsningen blev, at man gav kvinderne et lønløft, og at man brød 

kønsopdelingen mellem afdelingerne op, så der nu både er mænd og 

kvinder ansat i begge afdelinger.   

 

Eksemplet viser, hvorfor det er vigtigt, at vi får defineret, hvad arbejde af 

samme værdi er, hvis vi skal gøre noget ved uligelønnen. 

 

Derfor arbejder jeg også for, at vi både på EU-niveau og i den danske 

ligelønslov får indført konkrete redskaber til at vurdere, hvad er lige 

arbejde at samme værdi? Det har man gjort i Sverige og Norge, hvor det 

er lykkes at fastslå, at eksempelvis en jordmoder og en diplomingeniør 

udfører arbejde af samme værdi. Det har man gjort ved at benytte 
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jobvurderingsværktøjer, der konkret vurderer uddannelse, ansvar, 

kompetencer, belastninger og så videre. 

For hvorfor skal en politiassistent, der risikerer at blive overfaldet, have 

mere i løn en end en sygeplejerske på psykiatrisk afdeling, der risikerer 

det samme? Hvorfor skal en renoveringsarbejder have mere end en 

rengøringsassistent, når de begge er lige udsatte for nedslidning? Og 

hvorfor skal ham, der fejer udenfor have mere end hende, der fejer 

indenfor? 

 

Det er derfor, det er nødvendigt at se på konkrete jobvurderinger. Så 

sygeplejersker og plejepersonale på regionens sygehuse ikke får mindre i 

løn end deres kollegaer i regionens tekniske afdeling, hvis altså 

uddannelsesniveau og andre faktorer er lige. For så længe holdningen er, 

at det er mere værd at, at løse materielle opgaver frem for 

menneskelige opgaver, ja så når vi ingen vegne.    

 

Men det kræver, at alle parter forpligter sig til opgaven. Både fra EU's 

side, men også fra de nationale regeringer, fagforeninger og 

arbejdsgivere.  

 

Men også fra jer! I kan hjælpe med at rejse dette krav gennem jeres 

fagorganisationer, på jeres afdelinger og på arbejdspladserne, så der 

kommer et pres nedefra. I skal kræve ændringer i det nuværende 

lønsystem, og I skal kræve et opgør med de historiske bånd, der 

fastholder jeres fag i lave lønninger. 
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I, som er kvinder, og I, som arbejder i kvindedominerede fag, I må aldrig 

tro, at det er jeres egen personlige skyld, at jeres løn er lavere, eller at 

jeres arbejde er af mindre værdi for vores samfund. Men det tror jeg nu 

heller ikke, at sådan en selvbevidst forsamling, som jer tænker. Vi er 

afhængige af jer, der hver dag passer vores syge og svage, som 

genoptræner og plejer, som giver omsorg og helbreder. Det er jer, som 

er fundamentet i velfærdssamfundet. Tak fordi at I yder en kæmpe 

indsats hver dag. Jeg vil fortsætte med at kæmpe for, at I skal have den 

anerkendelse, som I fortjener. Det er kun rimeligt! 

 

Lad os bryde denne barriere mellem mandefag og kvindefag ned. Men 

lad os også sørge for, at værdien af et stykke arbejde ikke skal kendes på 

andelen af køn i faget men på arbejdets værdi. Først der kan vi se 

hinanden i øjnene og sige, at vi har reel ligestilling på arbejdsmarkedet. 

 

Til sidst vil jeg endnu engang takke Sundhedskartellet for denne pris, og 

tusind tak for jeres vigtige arbejde med at sætte den manglende ligeløn 

på dagsordenen herhjemme. I gør et stort og vigtig arbejde for de fleste 

lønmodtagere i Danmark. For husk nu at kvinderne udgør næsten 52% af 

befolkningen.  

 

Tak for ordet.   
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