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NORDISKT SAMARBETE UNDER EXTREMA FÖRHÅLLANDEN

Nordiskt samarbete under extrema
förhållanden
I år fyller Nordiska ministerrådet 50 år. Det sker i en tid där samarbetet mellan de nordiska
länderna utmanats mer än någon gång sedan 1971. Men det finns också mycket som har
fungerat och nya insikter om vad de öppna gränserna betyder.
LEDER
24.03.2021
AV BJÖRN LINDAHL, CHEFREDAKTÖR

Det var på Nordiska rådets 19:e session i Köpenhamn, den
13-18 februari 1971, som statsministrarna meddelade att de
nordiska regeringarna skulle formalisera sitt samarbete.

tioner i varje land på kvinnodagen den 8 mars och beskriver
vägen från någon enstaka kvinnlig minister 1971, till idag, då
fyra av fem nordiska statsministrar är kvinnor.

Ett av de första besluten som ministerrådet fick ansvaret för
var att upprätta ett nordiskt vulkanologiskt institut i Reykjavik. Nordvulk har den senaste tiden haft bråda dagar i samband med det första vulkanutbrottet på 800 år i Reyjkanes,
fyra mil från huvudstaden.

Det har varit en lång kamp, men fortfarande finns det yrken
där skillnaderna mellan könen är stora. NIKK har på Ministerrådets uppdrag gått igenom forskningen på varför bara 32
procent av de som tar en utbildning i naturvetenskap, teknik
och matematik är kvinnor, medan 68 procent är män.

Nästan femtio års forskning på vulkaner gör att islänningarna med en stor grad av säkerhet räknar med att detta är ett
litet vulkanutbrott, som inte kommer att hota huvudstaden.

Slutsatsen som dras är att man kan inte tro att förhållandet
ändras bara genom att försöka motivera kvinnorna, när de
inte får samma lön för samma arbete. i yrken som uppfattas
som manliga.

Coronapandemin är en nästan lika sällsynt händelse.
- Vi ska minnas att detta är en hundraårsupplevelse, sa
Vibeke Rovsing Lauritzen, Danmarks ambassadör i Stockholm, på ett av de fem seminarier som ministerrådet
arrangerade på Nordens dag den 23 februari, som en del av
firandet av 50-årsjubileet.

Vi möter 25-åriga Ingvild Wang i Trondheim, som valde en
av de mest manliga utbildningarna och som ofta sitter som
ensam kvinna på möten, men som älskar sitt jobb. Hon skruvade isär radioapparater som liten och lärde sig vad sinus
och cosinus var på skidutflykter. Hon har haft sin andel av
teknologiläger för kvinnor, men är trots allt optimist.

Arbeidsliv i Norden rapporterar i det här numret från två av
webinaren. I det ena jämfördes Norden med en familj i behov
av terapi.

- Jag tror sådana arrangemang har haft en effekt och är viktiga. Men de kommer inte behövas lika mycket i framtiden,
säger hon.

I det andra konstaterades det att det behövs ett intensivt
nordiskt samarbete för att medborgare i Norden ska ha tillit
till att söka arbete, studera eller köpa fritidsegendomar i ett
annat land, på samma sätt som innan coronakrisen.

Det finns emellertid inte längre bara två kön att ta ställning
till. Vi beskriver vad det betyder att gå igenom en hbqti-certificering, som Dunkers kulturhus i Helsingborg gjort. Visserligen handlar kurserna om homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner. Men erfarenheterna ger
också mer generella insikter om hur besökare bör bemötas
och miljöer utformas.

Gränsregionen i norr mellan Finland och Sverige är ett av de
områden som vuxit ihop mest. Nu har det gått ett helt år med
strypt trafik över gränsen. Vi skildrar det ur en finsk gränsbevakares och en finsk sjuksköterskas perspektiv – och med
suggestiva bilder av Cata Portin.
Jämställdhet har alltid varit ett nordiskt honnörsord. Vi
kikar som vanligt på hur det står till på 24 olika maktposi-
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Några av de viktigaste megatrender som påverkar våra
samhällen är digitaliseringen, klimatförändringen och globaliseringen.
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- Digitaliseringen kan inte bara genomföras i ett land. De nationella systemen måste kunna tala med varandra. Inget land
kan genomföra en effektiv politik på det området på egen
hand, påpekar Pyry Niemi, som leder Nordiska rådets utskott
för tillväxt och utveckling i Norden.
Den gröna omställning som krävs för att nå klimatmålen kan
inte heller genomföras bara med beslut uppifrån. The Global Deal är ett initiativ för att stärka den sociala dialogen. Det
startades av Sverige tillsammans med ILO och OECD, där det
nu har sitt sekretariat. Hur kommer det att gå med det initiativet när OECD byter generalsekreterare?
För de nordiska länderna uppfattas EU-kommissionens
förslag om minimilöner som ett steg tillbaka för hur arbetslivet ska organiseras. Kerstin Ahlberg, vår expert på arbetsrätt, berättar om den senaste utvecklingen i den frågan.
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Fælles kriseberedskab skal sikre mobilitet i
Norden
Det vil kræve intensiveret nordiske samarbejde, før borgere i Norden har samme tillid til at søge
arbejde, studere eller købe fritidshus i et andet nordisk land som før coronakrisen. Det var
budskabet ved en konference om grænsehindringer på Nordens Dag.
NYHET
24.03.2021
TEKST: MARIE PREISLER

Når krisen rammer, gælder det om at stå sammen. Men modsat gik det, da coronapandemien ramte de nordiske lande.
Alle de nordiske lande indførte egne grænse- og indrejserestriktioner med store praktiske, økonomiske og personlige
afsavn til følge for mange borgere og i konflikt med kronjuvelen i det nordiske samarbejde – fri bevægelighed over
grænserne.
Hvordan kan mobiliteten og borgernes tillid genoprettes?
Det var emnet ved én af i alt fem digitale konferencer i anledning Nordisk Ministerråd fylder 50 år i 2021. Den dystre
baggrund for jubilæumskonferencen blev tegnet op af Bertel
Haarder, præsident for Nordisk Ministerråd og medlem af
Nordisk Ministerråds Grænsehindringsråd:

svenske lønmodtagere i Norge til at spise deres frokost i
lokaler for sig og iført veste, så de kunne genkendes som
svenske.
- Når der er krise, tænker de nordiske lande på sig selv”,
sagde præsidenten for Nordisk Ministerråd.
Langvarig tillidskrise
Nordisk Ministerråds generalsekretær, Paula Lehlomäki,
kaldte det ”en stor udfordring” for det nordiske samarbejde,
at det nordiske perspektiv var fraværende og stadig savnes i
de beslutninger, som de nordiske lande planlægger at træffe
om grænselukning og karantæneregler i relation til at begrænse coronasmitte.

- Det nordiske guld er sat på prøve. Tilliden er blevet svagere,
især i grænseområderne, hvor borgerne har svært ved at
forstå foranstaltninger, der nu har generet dem i et helt år.

- Det er kerneproblemet efter min opfattelse, sagde Paula
Lehlomäki.

Han pegede på, at Danmark som det første nordiske land
brød med den fri bevægelighed i Norden og lukkede grænsen
til Sverige, da pandemien ramte i 2020. Sverige fulgte trop,
så danskere på øen Bornholm ikke kunne holde jul med familiemedlemmer i resten af Danmark. Og efter Bertel Haarders
mening satte Norge ”rekord i diskrimination” ved at tvinge
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Hun forudser, at borgerne i lang tid fremover vil have mindre
lyst end tidligere til at arbejde og studere i et andet land, både
inden for og uden for Norden.
80 procent af de mennesker, som bor og arbejder i de
nordiske grænseregioner, oplever at have fået muligheden
for at bevæge sig på tværs af grænserne blevet indskrænket
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på grund af covid-19, viser en kortlægning, som Grænsehindringsrådet har fået udarbejdet. Næsten 90 procent oplever
en stigende bekymring over landenes forskellige restriktioner, og 60 procent oplyser, at karantænereglerne skaber problemer for dem.
Uløst skatteproblem
Oplægsholdere delte eksempler fra hele Norden på, hvordan
corona-relaterede grænsehindringer det seneste år har splittet familier og hindret godt arbejdsliv for borgere, der
jobpendler til et andet nordisk land. Enkelte af hindringerne
er det via nordisk samarbejde lykkedes at løse, eksempelvis
er der skabt en løsning på, hvilket land en grænsependler i
Norden skal være socialt sikret i ved hjemmearbejde.
Til gengæld er der endnu ikke fundet en løsning på, hvilket
lands skatte-regler der skal gælde for de grænsependlere,
som har ufrivilligt hjemmearbejde på grund af covid-19.
Uvisheden om skattebetalingen giver kæmpestore problemer
for både lønmodtagere, arbejdsgivere og skattemyndigheder
på tværs af lande. Det fortalte Malin Dahl, virksomhedsansvarlig i Øresunddirekt Sverige.

Tæt ministerkontakt
Danmarks minister for nordisk samarbejde, Flemming
Møller Mortensen, kaldte i en videohilsen pandemien for
”en spændetrøje” for det nordiske samarbejde og udtrykte
”forståelse” for de nordiske grænsependlere, der er ramt af
pandemien. Men han pointerede samtidig, at han ikke ser
noget alternativ til de nationale beslutninger om grænsehindringer under pandemien. De var nødvendige.
Ministeren understregede vigtigheden, at de nordiske lande
er i tæt kontakt med hinanden under fremtidige kriser og i
det kommende arbejder sammen om at realisere visionen om
at gøre Norden til den mest bæredygtige og integrerede region i verden. Han omtalte sin egen dialog med sine nordiske
ministerkollegaer med ord som ”god”, ”tæt” og ”ærlig”.

- Skat er det altoverskyggende spørgsmål, vi bliver spurgt til
råds om. Det skaber kæmpe frustration, sagde hun.
Disse ord fik Nordisk Ministerråds præsident, Bertel
Haarder, til at love at han vil skrive til de nordiske landes
regeringer på ny - for fjerde gang fortalte han - med en appel
om at få skattespørgsmålet løst.
Fra repræsentanter for danske og norske ejere af fritidsboliger i Sverige – på dansk kaldet ødegårde - lød indtrængede appel om handling. De ønsker igen at få adgang til
at bruge og tage vare på deres ejendomme Sverige.
Kriseberedskab og evaluering
Alle oplægsholdere var enige om, at det for enhver pris bør
søges forebygget, at nye kriser på samme dramatiske måde
spænder ben for mobiliteten i Norden. Flere slog til lyd for
oprettelse af en form for fællesnordisk kriseberedskab, der
skal sikre, at de nordiske lande er i dialog med hinanden om
helt at undgå eller som minimum at formindske generne ved
grænselukning og andre begrænsninger af nordiske borgeres
adgang til at flytte sig over landegrænserne. Bertel Haarder
varslede, at han tager op med de nordiske landes statsministre ved deres næste møde og utrykte forsigtig optimisme og
tro på, at Norden lærer af den aktuelle krise i det nordiske
samarbejde:
- Jeg tror ikke, vi kommer til at opleve det samme ske igen.
Vi vil i Norden lære af det her, sagde han.
Nordisk Ministerråds generalsekretær, Paula Lehlomäki, betonede vigtigheden af grundig evaluering af corona-krisen i
det nordiske samarbejde med det mål at lære og lykkes med
at samarbejde endnu tættere i Norden i fremtiden, også når
og hvis der opstår en ny krise.
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Norden – som en familj i behov av terapi?
Pandemin har utmanat både det nordiska samarbetet och tilliten mellan medborgare i Norden.
Men många av framtidens utmaningar kräver att länderna gör gemensam sak, som klimat,
välfärd och hållbart byggande. Det nordiska samarbetet är livsviktigt, betonar Finland,
ordförandeland i Nordiska Ministerrådet 2021.
NYHET
24.03.2021
TEXT: GUNHILD WALLIN

- Utan tvekan är vårt samarbete utmanat av pandemin. Så
frågan är – vad lär vi oss av krisen och hur kan vi gå framåt?
För vi vill gå vidare och vi håller fast vid visionen att Norden
ska bli världens mest hållbara och integrerade region, säger
Anna Hallberg, svensk samarbetsminister för nordiska frågor.
Hon öppnar seminariet ”Hur möter vi en starkare efterfrågan
på samarbete och gemensamma lösningar i Norden”, som
hålls i Stockholm på Norden dag den 23 mars. Bakom sig
på skärmen har hon de nordiska flaggorna, som hon kommenterar med orden:
- Jag är stolt, ja berörd av det nordiska samarbetet. Norden
är hemma, vi är en familj. Men en lärdom är att man aldrig
kan ta en relation för given, även om vi också löst mycket under den här perioden.

Ambitionen för det nordiska samarbetet är hög. I augusti
2019 enades de nordiska samarbetsministrarna om att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region
2030. Sedan kom pandemin och ändrade den fria rörligheten
mellan länderna över en natt.
Plötsligt fanns poliser vid de gränser som varit öppna för
nordiska medborgare i Sverige, Danmark, Finland och Norge
sedan 1957 och sedan 1965 även Island. Också den gemensamma arbetsmarknaden har en många decennier lång historia, liksom ett utvecklat samarbete i gränsregionerna.
Ett vi och dom
Anna Hallberg refererar till samtal med människor i gränsregionerna. Där har många, tidigare uppmuntrade av sina
regeringar att verka över gränserna, plötsligt fått uppleva
hur gränserna stängts och den vardagliga tryggheten sopats
under mattan. Men också den tidigare obekanta känslan av
en uppdelning i ett ”vi och dom”. En bild som bekräftas av
Gunilla Carlsson, vice ordförande för den svenska socialdemokratiska gruppen i Nordiska Rådet
- Gemenskapen har ställts på prov och det är viktigt att
hantera, men vi behöver också blicka framåt. Vi behöver jobba mer för bättre dialog mellan ländernas regeringar innan
så viktiga beslut tas som att stänga gränser. En jobbigare reflektion och som väcker olust, är vad som hänt med de mellanmänskliga relationerna och vår tillit till varandra, säger
hon.

Sveriges utrikeshandelsminister Anna Hallberg, som också
har ansvaret för det nordiska samarbetet i den svenska
regeringen. Bilden tagen vid ett annat arrangemang. Foto:
Magnus Fröderberg/Norden.org

Hon berättar om svenskar som tvingats bära gula västar i
grannlandet och om en dansk som nästan blev prejad av
vägen när han körde en svenskregistrerad bil i Danmark. I
en småbåtshamn på Åland fick svenska båtar ligga vid en
särskild pir, eftersom finska båtägare inte ville ha dem i
närheten.
- Hur ska vi skapa tillit för att arbeta, leva och umgås? Krisen
vi haft och har visar att samarbetet och den fria rörligheten är
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väldigt viktigt, något vi kanske inte funderat så mycket över
utan tidigare tagit för givet, säger Gunilla Carlsson.

Och de tre ambassadörerna, liksom tidigare den nordiska
samarbetsministern Anna Hallberg och Gunilla Carlsson,
Nordiska rådet, är angelägna om att både betona betydelsen
av det som fungerat och vilka viktiga frågor som väntar för
att uppnå visionen 2030. En nyligen genomförd undersökning visar också att de nordiska medborgarna vill se mer av
nordiskt samarbete. Under det finska ordförandeåret står
bland annat en hållbar byggbransch på dagordningen.
- Bygg är en av de största utsläppskällorna, större än vad man
tänker om man tar in hemmet och det omgivande samhället.
Det handlar bland annat om energianvändning och byggmaterial, säger Liisa Talonpoika.

Nordiska ambassadörer i Stockholm debatterar: Liisa
Talonpoika, Finland; Christian Syse, Norge och Vibeke
Rovsing Lauritzen, Danmark.
Men även om tonen ibland varit tuff och skapat ett vi och
dom i förhållande till Sverige och de andra länderna är det
viktigt att se varför, påpekar Christian Syste, Norges ambassadör i Sverige.
- Här behöver vi ta ett steg tillbaka. Det är elva gånger fler
döda i Sverige än i de andra nordiska länderna. Det är smittorisken som skapat situationerna, men vi ser ju hur viktiga
de nordiska relationerna är. Till exempel är Sverige Norges
viktigaste handelspartner, säger han.

Cirkulär ekonomi
Tankarna är att samarbeta kring olika projekt och att byta
kunskap och erfarenheter med varandra. Det är en del i en
utveckling mot en cirkulär ekonomi och övertygelsen är att
de nordiska länderna, som tillsammans är världens elfte
ekonomi, kan gå i fronten av utvecklingen.
Moderator Sharon Jåma undrar om tankarna kring detta är
en del av terapi under och efter krisen?
- Vi behöver inte terapi, vi behöver samarbete. När något tas
bort saknar man det och nu finns en törst efter samarbete,
säger Liisa Talonpoika.
- Vi har ett tätt samarbete och startar inte från noll. Vi har
underbara dagar framför oss, säger Christian Syse.

Ärligare dialog efterlyses
Han, liksom den finska ambassadören Liisa Talonpoika och
den danska ambassadören Vibeke Rovsing Lauritzen är inbjudna för att föra ett samtal kring det nordiska samarbetet
utifrån sina positioner som diplomater i Sverige, som skiljt
sig ut både genom sin Corona-strategi och den stora
smittspridningen. Under pandemin har de nordiska ambassadörerna samtalat mer än någonsin och haft gemensamma
möten med departementen och den politiska ledningen.
- Vi ska minnas att detta är en hundraårsupplevelse. Sverige
för oss är transit till Bornholm och många har sommarstugor
i södra Sverige. Det jag hoppas ska komma ut ur det här är
att vi nästa gång blir bättre på att koordinera och prata med
varandra innan beslut, säger Vibeke Rovsing Lauritzen.
- Det har hänt så mycket vi inte kunnat förutse. Alla länder
har ju försökt att skydda sin egen befolkning, men även om
jag inte vill peka finger åt någon kunde det skett på ett stiligare sätt genom mer och ärligare dialog. ”Nu kommer jag att
fatta ett beslut, du inte kommer att gilla”, säger Liisa Talonpoika.
Christian Syse vill påminna om allt som faktiskt har fungerat.
Malmtågen har gått mellan Kiruna och Narvik, export och
import har fungerat genom Göteborgs hamn och svensk
sjukvårdspersonal har kunnat jobba i Norge.
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HBTQI-certifiering – mer än en regnbågsflagga
utanför huset
Osäkerhet kan förhindra samtal om hbtqi – hellre hålla tyst än riskera att välja fel ord. På
Dunkers kulturhus i Helsingborg har kunskapen som certifieringen erbjuder fått en positiv
effekt både gentemot besökarna och på arbetsmiljön. Den har även ökat personalens
självförtroende
NYHET
24.03.2021
TEXT FAYME ALM, FOTO: BRITT-MARI OLSSON

- Visst ska flaggan stå där och visst ska certifieringen vara något som bockas av i protokollet. Men det kan också vara så
mycket mer.
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Så säger Gunilla Lewerentz, verksamhetschef för Dunkers
kulturhus i Helsingborg, en av stadens sex hbtqi-certifierade
verksamheter, och fortsätter:
- Det är lätt att tänka på sig själv som en relativt fördomsfri
person, men så visar sig ett djupare lager och ännu ett lager
där det inte längre är så enkelt att vara den en tror sig vara.
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Omtag vart tredje år
Dunkers kulturhus blev förra året omcertifierade. Kravet från
RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas,
transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter –
vars utbildningsbolag ledde arbetet är att förnya certifikatet
vart tredje år. Då granskas insatserna som gjorts, om satta
mål blivit uppfyllda och så formuleras målsättningen för de
kommande tre åren. Omcertifieringen handlar också om att
utbilda ny personal.
- Vi har inte hög personalomsättning, men vi måste hålla
dessa frågor vid liv. Det är svårt att säga att hela huset är certifierat om inte de flesta genomgått utbildning, säger verksamhetschefen.

Normkreativa gruppen har en stående på punkt på agendan
på varje arbetsplatsträff, så kallad APT, där chefer och
medarbetare regelbundet träffas.
Även på ledningsgruppens agenda finns normkreativiteten
med. För det handlar, som Gunilla Lewerentz framhåller ”att
göra rent vid eget bord”, att inte nöja sig med fina projekt och
ha en enkel inställning att kulturhuset är öppet för alla.
- Vi är duktiga på vackra ord och stundtals även på action,
men jag är inte satt att göra ett jobb som ska se snyggt ut i
medierna och i broschyrerna utan vi ska finnas till för våra
invånare, de är prio ett för oss.
Ska spegla samhället
Att bredda rekryteringen är därför en av ledningsgruppens
uppgifter. Enligt Gunilla Lewerentz, som har lång erfarenhet
från kulturbranschen, är den ett spännande verksamhetsområde, men mindre bra på mångfald.

Så här fint kan det vara i Norra hamnen i Helsingborg där
Dunkers kulturhus ligger. Bilden tagen innan coronapandemin. Foto: Mickael Tannus.
Ständigt på agendorna
Som stöd för att det som uppnåtts med certifieringen inte
faller i glömska har arbetsplatsens sin normkreativa grupp.
Den jobbar normkritiskt med att analysera och försöka hitta
lösningar på problemställningar som rör inte bara hbtqi utan
även mänskliga rättigheter och barnrättsfrågor. Gruppen utgår från de sju diskrimineringsgrunderna som enligt svensk
lagstiftning omfattas av diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning och ålder.
Tora Schlyter är utställningspedagog på Dunkers kulturhus
och sammankallande för gruppen vars perspektiv är intersektionellt, vilket hon anser vara avgörande för utvecklingen.
- Det är helt essentiellt när vi jobbar med rättighetsfrågor att
vi ser hur saker och ting hänger ihop för att inte sätta grupper
mot varandra eller riskera att bli perspektivtrötta. Att det är
så vi ska arbeta står väldigt tydligt i vårt uppdrag, säger Tora
Schlyter.

- Vi måste titta närmre på alla diskrimineringsgrunderna när
vi rekryterar och det förhållningssättet är ingen quick fix
utan ett enormt långsiktigt arbete, säger hon och tillägger att
redan idag finns denna medvetenhet om mångfald:
- Den som vi anställer måste stå bakom våra värderingar och
vilja inkludera alla stadens invånare.
Synergieffekter med mervärde
Parallellt med de långsiktiga insatserna skördar Dunkers kulturhus dagligen vinsterna av det de ser om en investering
i ett hbtqi-certifikat. Verksamhetschefen upplever att certifieringen bidragit till att skapa en större medvetenhet om
hur medarbetarna bemöter besökare, utformar miljön – de
så kallade dam- och herrskyltarna på toaletterna är nedtagna
– och blivit mer observanta på sitt eget beteende, tänkande
och agerande.
- Det är det som är vårt normkreativa tankesätt. Vår kompetens har höjts när det kommer till respekten för alla människor och har också satt fokus på vårt eget språkbruk. Certifieringen har även hjälpt oss att få upp ögonen för den strukturella diskrimineringen. Till exempel för funkofobi, hur vi
behandlar våra funktionsvarierade, säger Gunilla Lewerentz
Tora Schlyter pekar på betydelsen av utbildningen som certifieringen gav, hur kunskap stärker medarbetarnas
självförtroende, och citerar från de över lag positiva
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utvärderingarna: ”Det här visste inte jag.” och ”Det här tänkte inte jag på”.
Även toleransen medarbetarna emellan har stärkts. Upplevelsen av att ha gjort eller sagt fel kan korrigeras av en
kollega utan att någon ska behöva känna sig skyldig, berättar
Tora Schlyter och fortsätter:
- Ingen ska behöva vara rädd för att bli verbalt halshuggen,
det går att be om ursäkt när ett misstag sker.
- Det är självklart att det ska vara så här hos oss. Även om
alla inte kan de rätta orden, så försöker vi.

WWW.ARBEIDSLIVINORDEN.ORG
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Ingen svensk ledare för OECD - omstridd
australier tar över
Mathias Cormann från Australien blir OECD:s nye generalsekreterare, efter att slutkampen stod
mellan honom och Sveriges kandidat Cecilia Malmström. Det är första gången på 14 år som en
ny ledare väljs för organisationen, som består av 37 industrialiserade länder.
NYHET
23.03.2021
TEXT BJÖRN LINDAHL, FOTO: WORLD ECONOMIC FORUM/ GREG BEADLE

Mathias Cormann har tidigare varit Australiens längst sittande finansminister (2013 – 2020). Han kommer från the
Liberal Party, som trots namnet, snarare är ett konservativt
parti. Han är omstridd för att han långt ifrån varit någon pådrivare i klimatfrågan. Även om han inte ifrågasätter vetenskapen har han varit skeptisk till de åtgärder som sätts in för
att begränsa utsläppen av klimatgaser.
Internationella miljögrupper skrev innan han blev vald ett
brev till OECD där de uttryckte ”djup oro” över Cormanns
försök att bli ny generalsekreterare, enligt The Guardian.
Han tar över ledarskapet för OECD i juni, för en femårsperiod.
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Stilla havs-regionen viktigare
Valet av Cormann visar hur länderna runt Stilla havet blivit
allt viktigare för världsekonomin och organisationen, där
varken Kina eller Ryssland emellertid är medlemmar. Mathias Cormann har en intressant bakgrund, eftersom han föddes i Belgien och utvandrade till Australien 1996. Han talar
därför flytande franska och har tillbringat hälften av sitt liv i
Europa och hälften i Australien.
Den nuvarande generalsekreteraren Angel Gurría, kommer
från Mexiko. Många hade därför hoppats på en europeisk
kandidat, eftersom 27 av medlemsländerna fortfarande kommer från Europa. Organisationen har inte letts av någon europé sedan 1996.
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Under Gurrías tid har OECD, som håller till i Chateau de la
Muette i Paris, haft en kunskapsbaserad hållning till världsekonomins utmaningar. De 3 000 anställda ekonomerna,
advokaterna och forskarna samlar in jämförbar statistik och
skriver hundratals rapporter varje år, inte bara landstudierna, där råd ges till vilken ekonomisk politik som länderna bör
föra, utan flera andra tunga rapporter, som World Economic
Outlook och World Employment Outlook. OECD har under
Gurría också blivit en allt starkare förespråkare för kollektivförhandlingar och social dialog. Nya sätt att mäta välfärden har utforskats, som alternativ till att bara fokusera på
bruttonationalprodukten.
Global Deal
Ett exempel på det är att OECD 2018 tog över ansvaret för
Global Deal, som Sveriges statsminister Stefan Löfven,Angel
Gurría och ILO:s Guy Ryder, lanserade på ett möte i FN i september World 2016.
Global Deal är ett globalt partnerskap som arbetar för social
dialog och bättre villkor på arbetsmarknaden globalt.
- Det viktigaste budskapet från Global Deal är tydligt: den sociala dialogen spelar en avgörande roll för att minska ojämlikheter och för att utforma arbetets framtid, sa Ángel Gurría,
när organisationen tog över ansvaret.
Han påpekade samtidigt att ökningen av ojämlikhet har gått
hand i hand med en minskning av fackföreningsmedlemskapet och kollektivförhandlingstäckningen.
- Att skapa nya former och utrymmen för social dialog kan
hjälpa oss att nå våra mål om anständigt arbete, kvalitetsjobb
och tillväxt för alla, sa Gurría.
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Ett år med stängd gräns Torneå - Haparanda
I Sverige talades det om att Finland ”stängde gränsen mot Sverige”. På finsk sida beskrevs det
som ”nödvändiga inreserestriktioner”. Mer än ett år har gått sedan coronapandemin förändrade
vardagen i den mest sammanvuxna regionen i hela Norden – Torneå och Haparanda.
NYHET
23.03.2021
TEXT: BENGT ÖSTLING, FOTO: CATA PORTIN

Den fria rörligheten i Norden har nu varit begränsad i över
ett år. Den har varit speciellt naturlig i de nordliga delarna
där gränserna knappt har varit synliga.

itu. Det finns tre gränsövergångar på stadsgränsen, de flesta
kommer längs E4.

- Men gränsen har aldrig varit helt stängd, påpekar premiärlöjtnant Jari Rantala. Då skulle gränsregionen se helt annorlunda ut. Nu har man bara en intensifierad gränsövervakning, och rörligheten är begränsad för utländska medborgare.
Han har varit med sedan starten i mars 2020, och vaktat över
den gräns som delar tvillingstaden Torneå och Haparanda

WWW.ARBEIDSLIVINORDEN.ORG
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försöka vädja till rädslan för smittspridning för att förhindra
onödiga resor.
Från sjön till landgräns
Den finländska gränsbevakaren Rantala har jobbat som
sjöbevakare längs hela den finländska västkusten. Det handlar om gränskontroll, men under normala förhållanden mer
om sjöräddning och att hålla ordning på sommarens fritidsbåtstrafik.

De första veckorna sjönk gränsövergångarna drastiskt, till
cirka 1200 per dygn. När gränsen öppnade upp lite mer en
period under hösten hade man 20 000 passager per dygn.

De finländska sjöbevakarnas pensionssystem är generöst,
med låg pensionsålder, 57 år. Därför kunde Rantala med bara
några dagars varsel hoppa in i tjänstgöring, när den finländska regeringen beslöt om intensifierad gränsövervakning vid
landgränsen mot Sverige.

Det normala antalet kunde vara över 40 000 gränsövergångar per dygn i Torneå-Haparanda.

Sedan ett år är Rantala vaktchef i ett roterande vecka-veckasystem och pendlar från hemorten som ligger längre söderut
i Finland. Det gör också många andra gränsbevakare i längre
och kortare perioder.

Nu när också Sverige har infört gränskontroll beräknar man
att gränstrafiken här har sjunkit till 90 % av det normala.

Över 600 finländska gränsbevakare har nu jobbat vid de temporära gränskontrollerna i norr.

-Till en början var det mycket käbbel och grinighet bland
dem som ville över gränsen. Det var helt förståeligt, säger
Jari Rantala. Men han förstår att den finländska regeringen
ville göra något snabbt.

En del av dem är pensionärer, men många har flyttats hit
från andra arbetsuppgifter, framförallt från jobb vid den ryska gränsen. Den har varit stängd från rysk sida och behovet
av finländska gränsbevakare har varit mindre.

De finländska medborgarna kan alltid lämna Finland - och
återvända. I början var det ändå oklart. Efteråt har gränsbevakningen fått kritik för att inte förklara för resenärerna
skillnaden mellan direktiv och rekommendationer.
-Vi har inte stoppat någon här i Torneå, men vi har ibland
ifrågasatt det nödvändiga i vissa resor. Somliga kan ha upplevt det som att de har nekats inresa, säger premiärlöjtnant Jari Rantala.

Ingen av dem som har tjänstgjort vid den här gränspunkten
har insjuknat i covid19. Rantala låter närmast överraskad.
Visserligen har gränstrafiken minskat. Men fortfarande kan
de finländska gränsbevakarna möta tusentals resenärer varje
dag.

De finländska gränsbevakarna hade inte tid eller kanske intresse att förklara allas rättigheter, antyder Jari Rantala. Numera känner alla finländare till sin rätt att reda och återvända över Finlands gränser. Men gränsbevakarna kan ändå
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Livligt trafikerat vid köpcentret på gränsen
Gränsövergångarna mellan Torneå och Haparanda är livligast trafikerade av de sex övergångarna mot Sverige. Så länge
isen täcker Torne älv finns det ett stort antal inofficiella gränsövergångar, och vanligtvis också några vintervägar.
Den allmänna rekommendationen är nu att träda över
gränsen bara på de officiella ställena. Och helst ska kan man
inte överträda gränsen alls.
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Det centrala köpcentret i Torneå heter träffande Rajalla På gränsen. Också där är det betydligt lugnare än vanligt. I
vardera ändan av huskomplexet går broar över till Sverige.

Sverige lovade ordna test och boende på de svenska
sjukvårdsinstitutionerna för den personal som kunde fortsätta jobba, men inte vill pendla.

Gränsen mot Sverige går utanför köpcentrets dörrar. Därför
står det nu kravallstaket på köpcentrets gårdsplan för att
markera gränsen. Det är den här vägen fotgängare och cyklister tar sig till och från Sverige.

Lönen lockar i gränslösa Tornedalen

På avstånd syns ett nybyggt resecentrum för båda städernas
befolkning och flera köpcenter. I ett av dem finns en specialbutik för snusprodukter, som är förbjudna att säljas i Finland.
På båda sidor om gränsen finns det folk som gärna åker över
gränsen och shoppar. Det känns billigare, bättre eller närmare - och ger omväxling, eftersom det delvis är andra produkter som säljs än i hemlandets butiker.
Men numera är det klokt att nöja sig med det egna landets
produkter, säger Jari Rantala. Han berättar om en svensk
som försökte övertyga gränsbevakarna om att han måste få
åka över till Finland för att köpa en kam.
Sjukvårdarpendling för att undvika katastrof
Tiina Patokoski är en av dem som pendlar dagligen från
Torneå till jobbet i Kalix, i Sverige. Där har hon jobbat som
sjuksköterska sedan år 1998. Nu leder hon hälso- och
sjukvårdsenheten med ett trettiotal vårdanställda inom
hemvård och boende-enheter.

Arbetspendlingen går huvudsakligen i riktning från Finland
till Sverige. Åtminstone sjukvårdarlönerna är ganska mycket
bättre, liksom arbetsförhållandena.
Patokoski trivs med jobbet, både som sköterska och numera
i “karriären”. Kalix är en bra arbetsgivare, säger hon. Det har
inte ens slagit henne att byta jobb, i Finland.
-Vi som är födda här i gränstrakterna ser inte ens någon
gräns. Nu har den helt konkret återuppstått, men före det
tänkte man inte alls på hela gränsen.
Det viftas inte så mycket med nationsflaggor heller, annat
än om det egna landet segrar i viktiga ishockeymatcher. Det
här var ett enda land ända till 1809. Här är man i första
hand Tornedaling, och mentaliteten är fortfarande densamma, säger Tiina Patokoski.
Tungt år med corona dygnet runt
- Det har varit ett tungt år, där viruset har påverkat allt, säger
Tina Patokoski. Hon minns oron i början för hela Norrbottens sjukvård, med den vårdarbrist som redan tidigare rådde.
Det skulle ha varit en katastrof om gränsen hade stängts.
Själv hade hon kunnat jobba delvis på distans om gränsen
verkligen hade stängts, men det konkreta vårdarbetet kan
skötas bara på plats.
Det var speciellt tungt på jobbet i januari, när coronaviruset
hittade in i Kalix kommuns äldreboenden. Också i svensk
rikspolitik har coronadöden på äldreboendena blivit ett
återkommande ämne, men Tiina Patokoski orkar inte längre
titta på nyheterna om corona.
Elva månader senare: Sverige stängde gränserna
Det tog lång tid innan Sverige stängde gränsen på samma sätt
som Finland. Men nu krävs nya test av arbetspendlarna varje
vecka på den svenska sidan av gränsen. Däremot krävs inte
karantän för vårdpersonalen.

I början av pandemin var det aktuellt för Finland att stänga
gränsen helt och hållet, men Sverige protesterade. Man
skulle inte ha klarat vardagen utan vårdpersonal från Finland, än mindre en ökad belastning med intensivvård av
coronapatienter.
Fem av de trettio anställda på Patokoskis enhet i Kalix kommer från den finländska sidan. De pendlar liksom hon dagligen de femtio kilometerna till jobbet i Sverige. I Haparanda
skulle underskottet på vårdpersonal ha blivit ännu större.
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Sjukvårdspersonalen och de äldre har fått sina coronavaccineringar. Situationen har lugnat sig i Kalix, men det finns
fortfarande smitta bland befolkningen, berättar Tiina Patokoski.
Läget har varierat. I början var man i Finland rädd för den
allmänt utbredda smittan i Sverige. Senare blev Torneå en av
de värst drabbade orterna för smittspridning i Finland. Nu
finns sjukdomen på båda sidor om gränsen, så någon total
stängning verkar inte kunna förändra situationen.
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Patokoski är mycket oroad över coronaviruset och riskerna.
Det görs ett hårt arbete inom vården för att hålla hygienen på
en sån nivå att viruset inte kommer åt att sprida sig .
Däremot hade man länge möjlighet för besök på de svenska
äldreboendena, medan Finland helt har stängt dörrarna för
alla utomstående och anhöriga. Andningsskydd och visir var
inte heller obligatoriska, som i finländska vårdanstalter.
Passunion och fri rörlighet under lupp - men
brottslingar åker fast
Den nordiska passfriheten från 1954 har gynnat både arbetsmarknad och näringsliv och underlättat privatliv och sociala
kontakter över gränserna. I norr har man sparat pengar på
gemensamma satsningar över gränserna. I Haparanda finns
en gemensam brand- och räddningsstation för de två städerna.
Det är först nu när gränsen uppmärksammas och rörelsefriheten begränsas som man märker hur smärtfritt och
gränslöst livet i norr har varit.
Det sägs vara första gången sedan år 1995 som Sverige övervakar den finska gränsen. Övervakningen kan bli svår om
den blir långvarig. Bebyggelsen är gles och det finns inte
många poliser i regionen. Polisens nya gränsövarvakningsuppgift kan inverka på polisens övriga uppgifter och det
brottsförebyggande arbetet.
Å andra sidan noterar Jari Rantala att gränsövervakningen
och identitetskontrollen har gett resultat i form av fler tillfångatagna brottslingar. Det är det positiva med gränskontrollerna, medan Schengen-öppenheten ger andra fördelar.
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Fler kvinnor i STEM-yrken en fördel för hela
samhället
Är det utbildningarna och jobben det är fel på, när kvinnor och flickor väljer bort yrken inom det
som kallas för STEM, det vill säga sådana som handlar om naturvetenskap, teknik och
matematik? Eller är det flickorna och kvinnorna som behöver förändra sig?
NYHET
23.03.2021
TEXT OCH FOTO: BJÖRN LINDAHL

I rapporten Genusperspektiv på framtidens högteknologiska arbetsliv, som beställts av Nordisk ministerråd och
som genomförts av NIKK, (Nordisk information för kunskap
om kön), ställs frågan på sin spets. Rapporten innehåller
en forskningsöversikt baserad på 199 vetenskapliga artiklar
samt en analys av konkreta insatser som görs bland aktörer
i Norden för att öka antalet kvinnor inom STEM (förkortningen står för Science, Technology, Engineering and Mathematics).
Det som träder fram är att det är det senare perspektivet som
dominerar:
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- Bilden som framträder är kvinnor som på olika sätt bör
förändras, eftersom de antas sakna självförtroende, nätverk
och erfarenheter. Det handlar i stor utsträckning om att ”fixa
kvinnorna” och i mindre utsträckning om att ”fixa organisationerna” eller ”fixa kunskapen”, skriver de två rapportförfattarna Ulrika Jansson och Jimmy Sand.
Fokus på förebilder
Fokus i de främjande åtgärder som görs ligger på förebilder,
mentorskap och nätverk samt praktiska erfarenheter och riktar sig i huvudsak till kvinnor.
- I mångt och mycket handlar insatsen om att det är kvinnor
som ska hjälpa kvinnor, genom att vara förebilder eller men-
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torer. Sannolikt bidrar vissa insatser till att flickor och kvinnor passas in i utbildningar och yrken som präglas av mansdominans och maskulin ämnes- och yrkeskultur. Däremot
är det inte troligt att insatserna utmanar vare sig etablerade
privilegier, normer eller leder till genomgripande förändring
av ordinarie verksamhet och arbetsorganisation.
Initiativet till rapporten togs när de nordiska arbetsministrarna möttes i Reykjavik 2019. Analyser av framtidens arbetsmarknad pekar på att den teknologiska utvecklingen i
form av bland annat digitalisering, robotisering och automatisering kommer att innebära att vissa traditionella yrken
försvinner. Samtidigt ökar antalet arbetstillfällen inom
STEM-näringarna. Kvinnorna riskerar både att drabbas av
utvecklingen och att missa tåget till nya yrken om inte snedfördelningen ändras.
- Jag är själv lärare i matematik och fysik. Jag vet att många
tjejer är intresserade av ämnena. Men många unga människor har en allt för smal bild av vilka yrken ämnena leder
till och vad man faktiskt får göra, sa Sveriges dåvarande arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, när hon förklarade
behovet för en genomgång av vad det är som håller flickor
och kvinnor borta från STEM-yrken.
Kvinnor inom OECD har generellt högre utbildningsnivå än
män, men andelen flickor och kvinnor som utbildar sig inom
STEM-relaterade ämnen är fortsatt låg. Så här ser det ut för
alla högre utbildningar:

Inom statistiken döljer sig ännu större skillnader. Inom
naturvetenskap är andelen kvinnor hög i ämnen som är orienterade mot bland annat biologi och medicin. Andelen män
är ännu högre inom datavetenskap och ämnen som är orienterade mot matematik och fysik.
Det finns ingen ”naturlig” förklaring. Forskningen visar att
könsskillnaderna i färdigheter är små, och dessutom ibland
till flickornas fördel. Ändå söker sig inte flickor vidare till utbildningar för STEM-yrken i lika hög grad som pojkar. Det
får i sin tur konsekvenser:
- Enligt beräkningar från EU:s jämställdhetsinstitut, EIGE,
skulle den ekonomiska tillväxten i unionen öka med 610-820
miljarder euro extra fram till 2050 om kvinnor var verksamma inom STEM-yrken i lika grad som män, på grund av både
ökad produktivitet och ökat arbetskraftsdeltagande.

Informationen i figurerna har tagits fram med hjälp av
Nordiska ministerrådets analysavdelning och den nordiska
statistikdatabasen. Uppgifterna är från 2018 och kommer
från Eurostat.
Men inom STEM är förhållandena så här:
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Globalt initiativ för att stärka den sociala
dialogen
Coronapandemin har visat hur viktigt det är att beslut kan fattas snabbt – men besluten behöver
också ha ett stöd i befolkningen. Därför är den sociala dialogen viktig. Global Deal, som
lanserades av Sverige tillsammans med OECD och ILO, är ett av de få initiativen som ser social
dialog i ett internationellt perspektiv.
NYHET
23.03.2021
TEXT: BJÖRN LINDAHL FOTO: MAUD BERNOS/OECD

Global Deal lanserades av Sverige statsminister Stefan
Löfven, tillsammans med Angel Gurría och Guy Ryder som
leder respektive OECD och ILO, på ett möte i FN 2016.
Ett par år senare, 2018, tog OECD över ansvaret för det globala partnerskapet som arbetar för social dialog och bättre villkor på arbetsmarknaden globalt. Samtidigt upprättades ett
sekretariat på OECD för Global Deal.
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- Styrkan i Global deal är att det är ett bredare samarbete
än det tvåparts- eller trepartssamarbete som finns i arbetslivet, speciellt här i Norden. Det är ett bredare begrepp där
civilsamhället, frivilliga organisationer, biståndsverksamhet
och många andra grupper också ingår, säger Laila Abdallah,
som är ämnessakkunnig för Global Deal på arbetsmarknadsdepartementet i Sverige.
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112 aktörer
Idag finns det 112 aktörer i Global Deal. De består av en
blandning av länder, fackförbund, företag och frivilliga organisationer. För att bli en partner förutsätts det att man
stödjer de underliggande principerna för en social dialog, och
att man gör åtaganden för att främja social dialog. Allt som
görs sker frivilligt och initiativet är inte juridiskt bindande.
Initiativet förlängdes nyligen med en tvåårsperiod fram till
december 2022. Under den tiden kommer partnerna i Global
Deal fokusera på att dels sprida initiativet, så att flera aktörer
engagerar sig, dels se hur man ska arbeta med kapacitetsuppbyggnad.
- Den sociala dialogen, som Norden är känt för, gör att det
går att anpassa sig snabbare när omvärlden ändras, än om
man går lagstiftningsvägen, som oftast tar väldigt lång tid.
Det har inte minst visat sig under coronapandemin, när det
gäller att till exempel snabbt omställa arbetskraften så att till
exempel arbetslös flygpersonal kan börja jobba i vården istället, säger Laila Abdallah.

Den som leder styrkommittén för Global Deal är Sveriges
utrikeshandelsminister Anna Hallberg, men även Gurría och
Ryder sitter i den.
Handlar inte bara om pandemin
Social dialog är förstås inte något som bara behövs i samband med coronapandemin. Det behövs på alla nivåer för
att hantera omställningen till en grönare ekonomi, konsekvenserna av globaliseringen och många andra frågor. Den
behövs också för att fackföreningarnas roll försvagats.
- Det är en global trend att det blir färre och färre som är
fackligt anslutna, samtidigt som vi står inför stora utmaningar som kräver mer social dialog. Andelen anställda
som omfattas av kollektivavatal inom OECD har minskat
från 45 procent år 1985 till 32 procent år 2017, påpekar
Veronica Nilsson.
De som blivit en partner i Global Deal delar med sig av sina
erfarenheter med sociala dialoger. Det kan handla om hur
Systembolaget tillsammans med det svenska fackförbundet
Union och det internationella förbundet för livsmedelsarbetare, IUS, försöker förbättra arbetsvillkoren i den
Sydafrikanska vinindustrin. Sydafrika är det fjärde mest populära vinlandet i Sverige.
Industrin är emellertid splittrad i många små, privata vingårdar. Fackföreningarna har ofta inte de resurser eller nödvändiga organisatoriska färdigheter som behövs för att kunna tala med ledningen på lika villkor.

God stämning mellan OECD:s generalsekreteare Angel
Gurría och Sverigs statsminister Stefan Löfven, under Global Deals konferens i februari i fjol, innan coronapandemin.
Hittills har initiativet haft det starkaste politiska stödet i
Sverige och Frankrike. Frågan är vad som sker när OECD får
en ny generalsekreterare den 1 juni, Mathias Cormann, från
Australien.
- Både Angel Gurría och Guy Ryder på ILO har varit väldigt
engagerade i Global Deal. De har deltatt på flera möten och
konferenser som handlat om Global Deal och jag vet att Gurría har tagit upp Global Deal i sina samtal med olika statsledare, säger Veronica Nilsson, som leder sekretariatet.
Det är knappast någon hemlighet att man på det svenska
arbetsmarknadsdepartementet hade hoppats på att Sveriges
kandidat, Cecilia Malmström, hade fått jobbet som OECD:s
generalsekreterare. Då hade även Global Deal lättare fått
uppmärksamhet.
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Satsning på kapacitetsbyggande
- Vi kommer att jobba mycket med kapacitetsbyggande
framöver och har i mars i år lanserat det vi kallar en ”Global
Deal Masterclass on Sound Industrial Relations”. Det är digitala kurs i fem ämnen, som hur klagomålsförfarande
hanteras i fabriker, hur kollektivförhandlingar genomförs
och hur social dialog kan användas när det är kris i samhället,
säger Veronica Nilsson.
De sista två kurserna handlar om smarbetet på arbetsplatsen
och jämställdhet.
Vad är det viktigaste argumentet för att gå med i
Global Deal?
- Att gå med i Global Deal är en stark signal om att man
delar ambitionen att uppnå mer social dialog för att hantera
utmaningarna på arbetsmarknaden, som ny teknik, brist på
anständigt arbete och ökande ojämlikheter. Global Deal erbjuder en plattform för att dela erfarenheter och god praxis,
där partner kan lära av varandra och utbyta idéer. Global
Deal bidrar också med forskning och kapacitetsuppbyggnad.
Underskattar man i Sverige ibland hur främmande
social dialog är många länder?
- Jag tror att det finns en stor förståelse i Sverige för att
förhållande är annorlunda i andra länder. Men det är också
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därför som det behövs ett globalt initiativ. Oavsett hur mycket vi samarbetar i Sverige löser inte det de stora globala utmaningarna.
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Bærekraft og miljø interesserer kvinner mer
enn "sterkstrøm"
Ingvild Wang (24) er utdannet sivilingeniør i Norge. Hun tror forbilder og like muligheter til
utdanning har gitt god andel kvinner blant unge ingeniører.
NYHET
22.03.2021
TEKST OG FOTO: BJØRN LØNNUM ANDREAASEN

Wang er spesialisert på teknisk analyse innen energi og miljø.
Hun er miljørådgiver for rådgivningsfirmaet Rambøll AS i
Trondheim.
- Jeg jobber mest med klima gjennom teknisk vurdering av
livsløp for eksempel når man skal bygge hus. Om det bør
bygges i betong eller tre, altså hvilke metoder som gir minst
fotavtrykk på klimaet. Vi ser på minst mulig utslipp av CO2,
men kan også se på overgjødsling, forsuring av vann og ting
som har med natur og miljø og gjøre.
Wang forklarer at andelen kvinner var cirka 45 prosent på
studiet som sivilingeniør ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU i Trondheim.
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- Samtidig som jeg studerte ble jente-poengene tatt vekk. Før
fikk jentene to poeng ekstra når de søkte tekniske studier.
Andelen jenter gikk litt ned da ekstra-poengene ble tatt bort,
men jeg vil si balansen mellom kjønnene fortsatt er ganske
god. Også i Rambøll er det mange damer i min avdeling. Så å
være ung kvinne her er ikke vanskelig.
- På studiet tok det lang tid før vi fikk noen kvinnelig foreleser. For i generasjonene over oss har forskjellene vært ekstreme. Det har antagelig vært dumt for rekrutteringen til
akademia, for representasjon er veldig viktig. Man må ha forbilder for å se hva man kan bli, sier hun og tenker tekniske
stillinger med årene ikke virker å ha blitt tilpasset kvinner.
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Nesten bare menn
Wang eksemplifiserer tradisjonen med mannsdominans innen blant annet vannkraft. Et seminar hun deltok på hadde
nesten bare menn mellom 50 og 60 år som deltagere.
- I min aldersgruppe er andelen kvinner større. Det vil gi
større utslag i arbeidsmarkedet når vi tar over mer og mer.
Det skjer at jeg sitter i møter med bare menn. Ofte kan jeg
komme med forslag som er økonomisk krevende. Tiltak på
klima som ikke er så vanlige ennå at de kan matche tradisjonelle tiltak på pris. Da har jeg ikke så mye jeg skulle ha sagt,
men ikke fordi jeg er kvinne. Det har med at klima er litt nytt.
At man ikke helt vet hvordan naturen skal vektlegges, og hva
det faktisk skal koste å ødelegge den, slår hun fast.
Wang har sett sin unge alder som en utfordring men så lenge
hun kan begrunne hva hun sier med faglig tyngde, er det ingen kunder som reagerer.
- Stillinger endres fordi samfunnet utvikler seg. Flere damer
tar teknisk utdanning og kan noe annet og mer enn før. Samfunnet er bedre lagt til rette for kvinner som fortsatt må føde
barn. Stadig flere kvinner blant generasjonene over oss har
tatt teknisk utdanning så vi har fått stadig flere å se etter.
Jeg tror også kvinner tør mer og blir oppfordret til å ta de
jobbene vi vil, forteller Wang.
Forbildene finnes
Hun har Line Drange Ruud, kraftverkssjef i Glitre Energi som et forbilde.
- Ruud er en skikkelig glad-feminist. Utrolig dyktig faglig,
skikkelig nerd, men også opptatt av å få flere kvinner til kraftbransjen. Ruud gjør alt på en skikkelig positiv måte. Det er
ikke noe "ned med gutta", sier Wang.
- Studiet mitt, energi og miljø, het "sterkstrøm" før og hadde
en utrolig lav andel jenter. Jeg tror endringen av navnet har
hatt litt å si for at jenteandelen økte. Jeg tror ikke fag eller
yrker trengs å tilpasses kviner. Viktig er at alle får lik mulighet til å ta høyere teknisk utdanning.
Begge hennes foreldre har høyere teknisk utdanning. For
henne har det aldri vært noe rart å velge teknisk utdanning.
Wang har alltid vært veldig glad i matematikk, fysikk og realfag.

Beregninger av forurensning av vann i forbindelse med
bygging er blant oppgaver Ingvild Wang og Rambøll i
Trondheim gjør ute i felt.
- Helt siden det het naturfag var det jo veldig gøy. Jeg skrudde opp radioer da jeg var liten, for å se hvordan de funket. Og
jeg lærte cosinus og sinus fordi min far tegnet opp og forklarte da vi var på skitur. Jeg var på teknologi-camp for jenter
ved NTNU i Trondheim da jeg gikk videregående. Arrangementet var sponset. Jeg tror sånne tiltak har hatt effekt og var
viktig. Men antagelig blir tiltak for å rekruttere jenter mindre
viktig med tiden, tror Wang.
Andelen kvinner på tekniske studier, i arbeidslivet og blant
forelesere gjør at jenter vil rekrutteres mer automatisk, tror
hun.
Rambøll ser på bærekraft gjennom tre bunnlinjer, får vi forklart.
- Sosialt, klima/miljø og økonomisk bærekraft. Rambøll er
sertifisert etter FNs 17 mål for bærekraft som første rådgivende firma i verden. Vi ser på miljø og forurensing, mens
jeg spesielt jobber med endringer i klima.
Wang forklarer at miljøsatsingen gjelder internt blant ansatte som sykler til jobb, og spiser en del vegetarmat med mer.
Eksternt pusher de kundene til å velge bedre løsninger for
miljøet.
- Før jobbet miljøavdelingen med bærekraft. Nå skal alle i
Rambøll gjøre det uavhengig av hvilke avdelinger som jobber
med et prosjekt. Vi skal ikke drive grønn-vasking av noe for
noen som helst. Vi er opptatt av å pushe for å se hva som
er mulig å få til. Jeg som rådgiver på miljø jobber mest med
miljødelen av bærekraft, sier hun og tar med at miljø og klima har vært en hobby lenge.
- Da jeg som student begynte å velge fag selv innen industriell
økologi, skjønte jeg at jeg kunne gjøre karriere. Jeg har tatt
mange tekniske fag og spesialisert meg. Jeg har også sett på
sammenhenger mellom politikk og bærekraft. For endringer
i klima er ganske kompleks, med mange mekanismer som
påvirker hverandre, sier hun og slår fast at jobben kan bli
temmelig teknisk.
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FÖRSLAGET OM MINIMILÖNER I EUROPA FÅR - NÄSTAN - GRÖNT LJUS

Förslaget om minimilöner i Europa får - nästan
- grönt ljus
EU kan anta Europeiska kommissionens förslag till direktiv om minimilöner – förutsatt att en
artikel stryks eller ändras. Det blev svaret från ministerrådets rättstjänst som, på begäran av
Danmarks regering, nu har yttrat sig. Nu är frågan vad kommissionens nästa steg blir.
NYHET
19.03.2021
TEXT: KERSTIN AHLBERG, REDAKTÖR EU & ARBETSRÄTT

Som Arbeidsliv i Norden tidigare har rapporterat, ifrågasätter Sverige och Danmark att EU överhuvudtaget har s.k.
kompetens, det vill säga rätt att lagstifta, om minimilöner i
medlemsländerna. De hänvisar då till en artikel i EU:s fördrag som säger att Unionen inte får anta direktiv om ”löneförhållanden”. Det är den frågan som ministerrådets
rättstjänst nu har utrett.
Om man bara läser sammanfattningen i slutet av yttrandet
kan man få intrycket att rättstjänsten ger grönt ljus för att anta direktivet bara man stryker eller ändrar en artikel som går
för långt. I själva verket innehåller yttrandet fler förslag till
ändringar och en inlindad kritik som kommissionen rimligen
måste ta till sig, åtminstone delvis.
Med hänvisning till praxis i EU-domstolen konstaterar
rättstjänsten att EU inte får bestämma nivån på lönerna i
medlemsstaterna, eller ställa upp sådana villkor för hur
lönebildningen ska gå till som direkt inverkar på utfallet av
lönebildningen.
Inkonsekvent och motsägelsesfull
Sedan framhåller den att texten i förslaget är inkonsekvent
och motsägelsefull på flera punkter. Den målsättning och de
ambitioner som uttrycks i direktivets titel och de så kallade
beaktandesatserna i direktivets inledning stämmer inte överens med innehållet i de bindande bestämmelserna. Som
rättstjänsten läser de bindande reglerna är tanken inte att
ålägga medlemsstaterna att faktiskt införa tillräckliga minimilöner. Syftet är enbart att föreskriva en procedur – hur det
ska gå till när medlemsstater med lagstadgade minimilöner
fastställer dessa. Det handlar med andra ord om att de ska
anstränga sig, och inte om vilket resultat de ska uppnå, skriver rättstjänsten som föreslår att förslaget justeras så att detta
blir tydligt.

Kritik mot inrapportering
I förbifarten framför rättstjänsten också en inlindad kritik
mot den del av förslaget som innebär att alla medlemsstater
varje år ska rapportera till kommissionen om hur de lyckas
med sina ansträngningar att främja tillräckliga minimilöner.
I en fotnot påpekar rättstjänsten att yttrandet inte behandlar
frågan om huruvida åtgärderna i förslaget är proportionella.
Men, säger den, medlemsstaternas skyldigheter att övervaka
och samla in data är mycket detaljerade. Dessutom är det oklart hur de här skyldigheterna ska kunna garantera ett ”effektivt minimilöneskydd” och ett ”effektivt genomförande av
direktivet” med tanke på att förslaget enbart drar upp ett
ramverk för att minimilönerna ska kunna förbättras och omfatta fler, men inte ålägger medlemsstaterna att uppnå ett
bestämt resultat.
Vad som återstår om man tar fasta på alla de synpunkter som
rättstjänsten föreslår är något mycket urvattnat i jämförelse
med de ambitioner som kommissionen har uttryckt och frågan är hur den kommer att agera nu. Om den lägger fram ett
reviderat förslag blir det så småningom förhandlingar mellan
ministerrådet och Europaparlamentet. Och parlamentet har
i en resolution i februari uttryckt minst lika höga ambitioner
som kommissionen. Frågan om var gränsen för EU:s kompetens går kommer då att vara närvarande under hela förhandlingen.
Om texten utvecklas på ett sätt som avviker mycket från det
nuvarande förslaget kan den behöva granskas igen, understryker rättstjänsten.

Dessutom anser den alltså att en artikel går längre än vad
EU:s fördrag tillåter och måste strykas eller omarbetas.
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Nordisk jämställdhet: Små årliga steg men en
revolution på längre sikt
2020 blev ett mellanår för jämställdheten, visar Arbeidsliv i Nordens barometer, som mäter om
det är en kvinna eller man den 8 mars på 24 maktpositioner i vardera nordiskt land. Som i fjol
kommer kvinnorna i år upp i 83 poäng, där 100 innebär full jämställdhet.
TEMA
08.03.2021
TEXT OCH GRAFIK: BJÖRN LINDAHL, FOTO: LEIF HØEL, NORSK FOLKEMUSEUM

Det kan verka som om coronapandemin också har fått konsekvensen att status quo mer eller mindre upprätthållits inom politiken i de nordiska länderna. Det har inte varit något
val under det senaste året och det har gjorts få ändringar
bland ministrarna. Inte heller på de övriga maktpositionerna
i barometern är det många nya namn.
Så här ser utvecklingen ut för hela Norden:
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AIN:s jämställdhetsbarometer visar könsfördelningen på
24 olika maktpositioner i vardera land. Varje position får 1
- 5 poäng. Sammanlagt 200 poäng delas ut. I år får kvinnorna 81 poäng. Jämställdhet nås vid 100 poäng.
Att Susanna Gideonsson blev LO-ledare i Sverige och att Katri Kulmuni avgick som finansminister i Finland var det som
påverkade mest. LO-ordföranden får fyra poäng i barometern, medan finansministrar får 3 poäng.

Det skedde på grund av beslutet om att avliva alla minkar
i landet. Beslutet fattades för att minska risken för att en
muterad form av covid-19 skulle spridas från minkar till
människor. Men beslutet visade sig inte vara lagligt – en
minister kan besluta att sjuka djur ska avlivas, men inte
friska. Biståndsministern Rasmus Prehn blev ny jordbruksminister, medan Flemming Møller Mortensen tog över
den posten. Samtidigt skiljdes miljödepartementet ut från
jordbruksdepartementet. Lea Wermelin var redan tidigare
minister, men fick därmed ett eget departement. Ingen av
förändringarna påverkade Danmarks poängsumma, som
fortfarande är den högsta i Norden, med 21 poäng.
I Finland har Sanna Marin varit statsminister något kortare
än Frederiksen, hon tillträdde den 10 december 2019. Den 9
juni 2020 tog Matti Vanhanen över som finansminister, efter
Katri Kulmuni. Finland förlorar därmed 3 poäng och hamnar
på 11 poäng.
Islands statsminister Katrín Jakobsdottír har suttit vid
makten sedan 30 november 2017. Det skedde inga ändringar
i regeringen under 2020, eller på någon av de andra maktpositionerna. Island får därmed 19 poäng.

Så här ser poängställningen för hela Norden ut: I Sverige
skedde den färskaste ändringen av regeringen, den 5 februari i år, i och med att miljöpartiets Isabella Lövin avgick som
miljöminister. Det gör att Sverige förlorar ett poäng. Detta mer än kompenserades av att Susanne Gideonsson blev
Sveriges andra kvinnliga LO-ordförande den 15 juni 2020.

I Norge hade det bara gått några dagar efter 8 mars 2020,
när Venstres tidigare partiledare Trine Skei Grande lämnade
regeringen. Hon hade varit kulturminister i två år och utbildningsminister i två månader. Venstres nya ledare Guri Melby
blev utbildningsminister. Det medförde inga ändringar i antal poäng i barometern. Norge fick därmed 15 poäng.
Tionde året
Det är tionde året på rad som vi presenterar vår jämställdhetsbarometer.
De nordiska regeringarna kan i år fira att de samarbetat i det
Nordiska ministerrådet i 50 år. Beslutet att upprätta ministerrådet fattades under Nordiska rådets session i Helsingfors
i februari 1971. Avtalet undertecknades av de fem statsministrarna, Hilmar Baunsgaard från Danmark, Ahti Karjalainen
från Finland, Jóhann Hafstein från Island, Per Borten från
Norge och Olof Palme från Sverige.

Susanna Gideonsson (Foto: Björn Lindahl/ Scanpix). Läs
vårt porträtt av henne här:
Sverige får dærmed sammanlagt tre poäng mer, och hamnar
på 17 poäng, det högsta antalet någonsin.
I Danmark sitter statsmininister Mette Frederiksen tryggt.
Den enda ändringen efter att hon tog över makten den 27 juni 2019, är att jordbruksministern Mogens Jensen, som också var nordisk samarbetsminister, avgick den 18 november
2020.
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I dessa fem regeringar fanns det bara tre kvinnor på de politikområden som mäts i barometern: den danska socialministern Nathalie Lind, den finska socialministern Anna-Liisa
Tiekso (senare gift med efternamnet Korpinen) samt den isländska justitieministern Auður Auðuns.
Här gör vi en djupdykning i hur jämställdheten utvecklats
sedan ministerrådet upprättades.
Samarbetet omfattar inte alla ministrarna, men det finns tio
fasta politikområden i tillägg till statsministrarna. Dessutom
finns det ett ministerråd som används till frågor som anses
vara speciellt aktuella. 2017-upprättades till exempel ett ministerråd för digitaliseringsfrågor
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I vår mätning är vi inspirerade av ministerrådens fördelning,
men vi tar vi också med utrikes- och försvarsministrarna. De
senare är på väg in i det nordiska samarbetet efter att Finland
och Sverige har närmat sig Nato. Vi har inte med jämställdhetsministrarna, eftersom de är en ganska senkommen ministerpost. Sammanlagt ser vi på 13 ministerposter, inklusive
statsministern.

Grafen visar antalet personer, inte poäng i jämställdhetsbarometern. Det finns 5 x 13 = 65 positioner. Jämställdhet
uppnås vid 32,5. I år låg kvinnorna på 31.
I årets mätning finns det 31 kvinnliga ministrar. Eftersom det
finns 13 positioner i varje land, handlar det om 65 positioner. Den kvinnliga andelen är nu på 47,6%. Det betyder att det
bara krävs ett eller två ministerbyten för att full jämställdhet
ska råda. (65 är ett ojämnt tal, så det blir aldrig exakt 50%).
Fyra av fem statsministrar i Norden är dessutom kvinnor.
Ser man på hela perioden 1971 – 2021, är resultatet mindre
imponerande. Om vi räknar antal ”årsverk” på ministerposterna så har det varit 50 x 65 = 3 250 årsverk under de 50
år som gått. Av dessa har kvinnor utfört 852, eller lite drygt
en fjärdel. (Det totala antalet årsverk är något lägre, eftersom
Island inte har någon försvarsminister och andra skäl).

Är rutan svart med ett vitt M är det en man som haft positionen. Är rutan vit med ett rött K är det en kvinna som lett
departementet. Helsvarta rutor betyder att ministerposten
inte funnits, som försvarsminister i Island, eller att ett departement stått för två områden som i andra nordiska länder är egna departement. På en PC kan du se bilden i större
format här:
Ingen kvinnlig svensk statsminister
Det är stor skillnad på vilka ministerposter kvinnorna haft.
Fortfarande har det aldrig funnits en kvinnlig svensk
statsminister. Den ministerpost som kvinnorna oftast haft är
socialministern. Under 41 av de senaste 50 åren har det varit
en kvinnlig socialminister den 8 mars i Danmark.
Samlat sett under 50-årsperioden är det bara socialministerposten där det oftare suttit en kvinna än en man. Ser man
på de fem socialdepartementen i Norden står de för 250
årsverk. 129 av dessa åren utfördes av en kvinna.

Om man gör en grafisk framställning ser det ut så här:
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I diagrammet är antagandet att om en kvinna innehar positionen den 8 mars innebär det att hon har styrt departementet i ett år. Talet gäller sammanlagt för de fem nordiska
länderna. Maximalt kan ett departement ha styrts 5 x 50 =
250 år.
Det departement som mest sällan haft en kvinnlig chef är finansdepartementet. Där har kvinnor bara styrt lite drygt tio
procent av tiden, 26 av de 250 åren. I Danmark och Island
har det bara varit en kvinnlig finansminister mindre än ett år
i vardera landet: Pia Gjellerup, 21 dec 2000 – 27 nov 2001 i
Danmark och Katrín Júlíusdóttir 1 okt 2012 – 23 maj 2013 i
Island.
Positioner där kvinnor styrt kortast är också statsminister
(37 år), utrikesminister (36 år) och försvarsminister (36 år).
Positioner där kvinnor styrt förhållandevis längst, förutom
socialdepartementet, är kultur (107), justitie (98) och utbildning (90).
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Ingen effektiv digitalisering uten internasjonalt
samarbeid
Norden akselererer digitaliseringen av samfunnet minst like hurtig som resten av Europa. Det
bringer både fordeler og utfordringer ifølge politikere fra Norden og EU-politikere, som møttes
på et nettseminar om digitalisering tidlig i mars.
NYHET
08.03.2021
TEKST: LARS BEVANGER, FOTO: KARIN ODDNER

Vi har alle blitt kastet hodestups inn i digitalisering det siste
året. Svært mange jobber hjemmefra med redskaper som
Zoom, Teams og Google Meet mens vi bestiller varer på nettet og barna sitter foran sine skjermer og har hjemmeskole.

mer i høyeste grad an på politikken vi iverksetter innen utdanning, arbeidsmarked, forbrukerrettigheter og mer, sa
Pyry Niemi.

Hovedmålet med mer digitalisering er å forbedre folks liv,
og å redusere forskjellene i samfunnet. Koronapandeminen
har belyst både mulighetene og utfordringene vi står overfor.
Hva har vi lært og hvor går vi nå som innbyggere, samfunn
og myndigheter?
Politikk på nasjonalt nivå holder ikke
– Økt digitalisering har bade positive og negative konsekvenser for mennesker og samfunnet som sådan. Det kom-
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Nordisk offentlig sektor kan spille sentral rolle
Den finske EU-parlamentarikeren Miapetra Kumpula-Natri
tror også Norden bør og vil spille en viktig rolle i digitaliseringen i Europa, spesielt innen offentlig sektor. Siden 2019
har hun vært medlem i en arbeidsgruppe som har forberedt
Europa-parlamentets “Digital Europe Programme”.
– Vi har allerede en svært solid offentlig sektor, vi er motiverte og har kompetanse for å digitalisere våre offentlige
tilbud, sa hun til Arbeidsliv i Norden.

Pyry Niemi (foto: Magnus Fröderberg/norden.org)
Han sitter i den svenske Riksdagen for Sosialdemokratarna
og leder også Nordisk Råds utvalg for vekst og utvikling i
Norden. Niemi mener at hvis vi bommer på politikken, kan vi
få et samfunn med større forskjeller mellom de som har tilgang på digitale redskaper og data og de som ikke har det.
Politikken kan ikke kun implementeres på nasjonalt eller
nordisk nivå – her må vi samarbeide på europeisk nivå, argumenterer han.
– De nasjonale systemene våre må kunne snakke sammen.
Ingen land kan sette inn effektiv politikk på dette området
helt alene. Derfor har Nordisk ministerråd etablert et
eget ministerråd for digitalisering i tett samarbeid med
Baltikum. Samtidig har EU kommisjonen også gjort digitalisering til et fokusområde frem mot 2024, sa Pyry Niemi.
Vil utfordre teknologigigantene
Flere deltakere på nettseminaret pekte på krangelen mellom
Facebook og Australia som et viktig eksempel på hvorfor landene må sørge for å gå sammen om felles digitale strategier.
– Noen teknologigiganter tror til og med de er større en
nasjonalstater, sa Morten Løkkegaard fra danske Venstre.
Han sitter i EU-parlamentets spesialkomite for utenlandsk
innblanding i demokratiske prosesser og jobber tett med
forholdet mellom EU og teknologi-kjempene.
– Maktkampen mellom Facebook og Australia nå nylig er et
godt eksempel på dette.

Miapetra Kumpula-Natri . Foto: miapetra.fi
– Dessuten har vi ressurser til å videreutdanne mennesker
innen digitale tjenester. Og ikke minst har vi i Norden en stor
grad av tillit til institusjoner og til de som jobber i det offentlige, sa Kumpula-Natri som mener dette vil hjelpe overgangen til digitale løsninger.
Viktig å forebygge digitale ulikheter
Deltakerne på nettseminaret var enige om at digitalisering
representerer enorme muligheter for Norden og Europa,
men flere påpekte også at økt digitalisering allerede har ført
til øke forskjeller.
– Utdanningssystemet er et godt eksempel på dette, og vi
har sett det under nedstengningen når barn og unge har hatt
hjemmeskole, påpekte Bertel Haarder, president for Nordisk
Råd i 2021. Haarder har også vært utdanningsminister i Danmarks i flere perioder og har holdt ulike regjeringsposter i til
sammen 22 år.

Facebook stengte tilgangen til nyhetskilder på sin plattform i
Australia, etter at landet krevde at selskapet skulle betale mediene for innholdet som ble delt der.
Løkkegaard mener Norden kan spille en viktig rolle i kampen
mot store private teknologiselskaper.
– Som region har vi vist at vi er i stand til å høste fordelene
av en digitalisert verden mens vi beholder våre demokratiske
verdier. De nordiske landene bør ha en sterk stemme i EU
når unionen skal velge retning her, og jeg er sikker på at det
kommer vi til å klare hvis vi fortsetter å snakke sammen.
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Bertel Haarder. Foto: Björn Lindahl
– Alle de privilegerte barna har virkelig lært mye under nedstengningen. Men de som har blitt hengende etter har nok
ikke det. Vi har også et digitalt skille mellom studenter og
lærere, der lærerne ikke har den samme digitale kompetansen som studentene, sa Haarder.
Siden de nordiske landene har så mye til felles, er det er svært
viktig å dele erfaringer som vi har gjort oss innen bruk av digitale hjelpemidler under pandemien, mente Haarder.
Vil ha analyse av nedstenging av skoler
Han fikk støtte Marianne Synnes Emblesvåg, stortingsrepresentant for Høyre i Norge og medlem av Nordisk Råds utvalg
for kunnskap og kultur i Norden:
– Pandemien har kastet oss ut i den digitale verden. En spørreundersøkelse blant svenske rektorer viste at fjernlæring
har fungert godt blant mange, men at noen elever strever
med det – spesielt de med lærevansker eller de som har et
vanskelig hjemmemiljø. Dessuten har ikke alle internett.

Marianne Synnes Emblesvåg. Foto: Johannes Jansson/norden.org.
Utvalget for kunnskap og kultur har nå foreslått at nordiske
ministere gjennomfører en analyse av konsekvensene av å
stenge skoler under pandemien.
– Hvis vi samarbeider og lærer fra hverandre, kan vi i de
nordiske landene gå i front for digital utdanning. Men dette
er en endring som må gjøres på en klok måte, avsluttet
Synnes Emblesvåg.
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