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DEN MÅNGFACETTERADE KAMPEN MOT SEXUELLA TRAKASSERIER

Den mångfacetterade kampen mot sexuella
trakasserier
Nu i oktober är det tre år sedan den amerikanska skådespelerskan Alyssa Milano skickade ut
den första tweeten med hashtaggen #MeToo. Det startade en reaktion som spred sig från twitter
och ut till gatorna och in i maktens rum.
LEDER
18.10.2019
AV BJÖRN LINDAHL, CHEFREDAKTÖR

Plötsligt diskuterades sexuellt våld och trakasserier på ett
nytt sätt. Men vad är det egentligen som ändrats på tre år?
Island och det nordiska ministerrådet bjöd in till en konferens i Reykjavik för att svara på den frågan. Det blev tre dagar
packade med spännande och gripande föredrag den 17 - 19
september. Samtidigt möttes de nordiska jämställdhetsministrarna och beslöt att ännu mer forskning behövs.
För de frågor som #metoo väcker är lika mångfacetterade
som fasaden på Harpa, den isländska operabyggnaden där
konferensen hölls. Ska de män som pekas ut för att de
trakasserat och i vissa fall våldtagit kvinnor, fortsätta att få
vara anonyma? Vad med de män som vill be om ursäkt? Ska
det finnas en plats där de kan göra det?
Var startar arbetet med att begränsa omfånget av denna
”världsomfattande pandemi av könsbaserat våld”, som Angela Davis beskrev det? Måste de förtryckande strukturerna
förändras från grunden?
I detta nummer av Arbeidsliv i Norden uppmanar ledarna för
både de nordiska och de baltiska fackliga huvudorganisationerna sina regeringar att snabbt ratificera den nya ILO-konventionen om våld och trakasserier i arbetslivet, som antogs
av ILO:s internationella arbetskonferens i juni i år.
Det pågår just nu en kapplöpning mellan de nordiska länderna att bli först med att göra det. Men tänk om målet sattes ännu högre: Norden borde ratificera konventionen samtidigt.
”Det skulle verkligen vara att leda genom att vara föregångare”, sa Marie Clarke Walker, från det kanadensiska LO, till
mig i en av pauserna. Hon var själv vice ordförande för arbetstagarnas delegation på ILO-konferensen där konventionen
klubbades igenom.
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Den nya svenska arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
kan bli en av pådrivarna för ett sådant initiativ. Vi porträtterar henne i detta nummer.
Men det behövs också män som engagerar sig för att bekämpa den giftiga maskuliniteten som skadar både samhället och
männen själva. I Finland finns den feministiskt inspirerade
föreningen Miehet.
” Idag måste en man i Finland vara stark och normbrytande
för att vara en bra pappa”, säger Tom Kettunen, som sitter i
styrelsen för föreningen.
På Island pågår just det arbete som efterlyses – att påverka
strukturerna i samhället. Den isländska regeringen vill införa
nya mått för att mäta välfärden. Det räcker inte med att bara
se på tillväxten i bnp som det viktigaste målet.
Men vad är egentligen lycka? Den isländska lyckoforskaren
Dóra Guðrún Guðmundsdóttir reder ut begreppen och kommer med ett provocerande resultat: Brist på pengar kan ge
olycka, men överflöd av pengar står bara för en procent av
den lycka som islänningarna känner.
Tidigare forskning visar att det som stressar människor är
när det blir snabba förändringar – såväl till det bättre som
det sämre. Grönland är inne i en sådan tid nu, där gott fiske
och längre turistsäsonger leder till stor ökning i efterfrågan
på arbetare.
- Der er er økonomisk overophedning på vej i Grønland, og
vi skal prioritere klogt for at undgå økonomisk kollaps, säger
råvaru- och arbetsmarknadsminister Erik Jensen, i Marie
Preislers reportage.
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ANGELA DAVIS I REYKJAVIK: VI MÅSTE SE DE STRUKTURELLA KRAFTERNA SOM STÖTTAR VÅLDET

Angela Davis i Reykjavik: Vi måste se de
strukturella krafterna som stöttar våldet
- Om vi inte utmanar strukturerna i samhället så riskerar vi att hamna i en situation där vi till
sist slåss för kvinnornas rätt att vara lika våldsamma som män, varnade Angela Davis när hon
talade till den stora metoo-konferensen den 17-19 september i Reykjavik.
TEMA
17.10.2019
TEXT: BJÖRN LINDAHL, FOTO: BIG

Avsikten med konferensen var att summera vad som skett
i världen med kampen mot sexuellt våld och trakasserier
sedan den amerikanska skådespelaren Alyssa Milano twittrade för första gången 15 oktober 2017 med hashtaggen
#MeToo. Hon var upprörd efter att kvinnliga skådespelare
berättat att filmproducenten Harvey Weinstein utsatt dem
för sexuella övergrepp. Därför uppmanade hon kvinnor som
upplevt något liknande att twittra ”me too”, för att visa hur
omfattande det sexuella våldet är.
Det enkla budskapet ”jag också” gjorde att Milanos budskap
på kort tid retweetades 23 000 gånger, för att sedan sprida
sig till nästan varje land där Twitter är ett stort socialt medium.

WWW.ARBEIDSLIVINORDEN.ORG

Metoo fick också konsekvenser på Island, som tio gånger på
rad har toppat World Economic Forums lista över de mest
jämställda länderna i världen, det så kallade Gender Gap Index.
- Att överbrygga könsklyftorna inom ekonomin, utbildning
och politiken leder inte nödvändigtvis till mindre våld,
påpekade Angela Davis, som var huvudtalare på konferensen, där hon beskrev det sexualiserade våldet som en världsomfattande pandemi.
Hon möttes med stående ovationer av de 800 deltagarna.
Davis blev känd för sitt medlemskap i Svarta Pantrarna på
70-talet, en grupp afroamerikaner som med militanta medel
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kämpade mot rasismen i USA. Hon anklagades för att ha
medverkat till en uppmärksammad kidnappning. Efter 17
månader i häktet frikändes hon och blev efter hand en
markant feminist och forskare.
Varför tar det så lång tid?
I sitt tal ställde hon frågan varför det tagit så lång tid innan
det sexuella våldet uppmärksammades.
- Kvinnor har sagt "me too" en väldigt lång tid. Vi borde ha
insett för länge sedan att sexuellt våld och trakasserier är
strukturella beteenden, som är djupt ingrodda i kulturer, traditioner och institutioner.
Angela Davis påpekade att det funnits hem för misshandlade
kvinnor i 50 år, liksom det organiserats demonstrationer för
kvinnornas rättigheter i 50 år. Hon kom ihåg när FN
utropade det första internationella kvinnoåret 1975, som
senare förlängdes till ett helt decennium. När decenniet avslutades med en konferens 1985 i Nairobi var hon själv på
plats.

Gary Baker.
- De talen låter ganska låga, påpekade en av de få männen
som talade under konferensen, Gary Barker, som bland annat tagit initiativer till den internationella kampanjen MenCare och som utpekades som en av världens 20 mest inflytelserika personer i jämställdhetspolitik 2017.

- Nu har det gått ytterligare tre decennier. Kanske det är dag
för FN att utropa ett helt sekel för kvinnorna? frågade hon.

- Det finns amerikanska undersäkningar som visar att upp
till 60 procent av kvinnorna upplevt sexuella trakasserier.

Men solidaritet och kamp har lett till förändringar, även om
det inte gått lika fort överallt. Kvinnorna på Island och de
övriga nordiska länderna insåg snabbt att de kunde få en mer
jämställd ekonomi och mer politiskt inflytande. Island ligger
på första plats på World Economic Forums lista över de mest
jämställda länderna - medan USA ligger på plats 51.

I sitt tal påpekade han att män också är offer för den kultur
av "toxic masculinity", giftig maskulinitet, som skadar såväl
samhället som männen själva.

Stor undersökning på Island
Allt är emellertid inte rosenrött på Island. Några dagar innan
konferensen presenterades en omfattande isländsk undersökning om sexuellt våld och trakasserier i arbetslivet, som
beställts av Social- och barnminister Ásmundur Einar Daðason.
- För första gången har vi sett på hela arbetskraften och inte
bara enskilda yrkesgrupper. Vi kom fram till att 24,9 procent
av kvinnorna och 6,8 procent av männen har upplevt sexuella trakasserier, sa Ásta Snorradóttir, som lett undersökningen.
- När vi begränsade frågan till de senaste sex månaderna var
det 1,6 procent som upplevt det. Men på frågan om de upplevt oönskat sexuellt beteende under den perioden var det
16,3 procent som svarade ja.
De som utförde trakasserierna var både chefer, kollegor och
kunder. För kvinnorna handlade det nästan uteslutande om
manliga förövare. För de manliga offren var det i 44 procent
av fallen en kvinnlig kollega, och i 21 procent av fallen en
manlig kollega.
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- Pojkar föds inte med den sortens maskuliniteten. När de är
8-15 år svarar de att människor ska vara snälla och trevliga
mot varandra. Det är först när pojkarna blir 15 som de börjar
svara "att visa känslor gör att du verkar vara vek".
Gary Barker var också en av initiativtagarna till IMAGES,
som är den hittills största undersökningen som gjorts av
mäns uppfattning om våld, föräldraskap och jämställdhet.
- 63 procent av männen svarar att de upplevt våld från andra
män, sade han.
Angela Davis påpekade att reaktionen i USA på #metoo har
varit krav om ännu fler och längre fängelsestraff. Men det
finns ett samband mellan våld och instituitionellt våld, asnåg
hor. När det institutionella våldet, som fängslingar ökat, går
det också ut över kvinnorna.
-En tredjedel av alla kvinnor i hela världen som sitter i fängelse, sitter i ett amerikanskt fängelse, påpekade hon.
Medan Angela Davis anser att samhällsstrukturerna måste
ändras, var en annan veteran från kvinnorörelsen, författaren och forskaren Cynthia Enloe mer intresserad av
metoo på mikronivå.
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Cynthia Enloe.
- Metoo har gjort oss uppmärksamma på vad som sker på
olika arbetsplatser, och fått oss att koppla ihop det vi ser
med den stora bilden av hur patriarkatet fungerar. Vad sker i
hissarna? Vilka personer undviker att ta hissen tillsammans
med vissa andra personer? Vad sker på jobbet efter arbetdagens slut och det bara är några få anställda kvar?
- Vad feminismen har lärt oss är att vi kan inte se den stora
bilden om inte på allvar försöker förstå de små bilderna. De
små, ordinära, vardagliga och skrämmande små bilderna.
- Det ger sällan någon status att ägna sig åt de strategier
som kvinnor har för att undvika sexuella trakasserier på jobbet, som när sekreteraren placerar sitt skrivbord så att hon
har ryggen mot en vägg. Då kan inte längre männen komma
bakom henne och luta sig över henne med sina PM.
Angela Davis varnade för att de små framstegen som görs,
som att kvinnor nu leder fyra av de fem största amerikanska
försvarsindustrierna, inte behöver vara något att fira.
- Om vi glömmer den ideologiska kampen kan små positiva
framsteg för kvinnor i själva verket förstärka de strukturer
som upprätthåller den manliga överhögheten. Personer från
marginaliserade grupper rekryteras enbart för att de
förtryckande strukturerna ska fungera bättre.

Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir, som också är
jämställdhetsminister, bjöd in Angela Davis som huvudtalare på Metoo-konferensen i Reykjavik.
Enligt Angela Davis finns det en felaktig tro på att det hjälper
att bara rensa bort och fängsla de individer som står bakom
våldet. Om inget görs med strukturerna, så kommer bara
nya förövare att uppstå. På samma sätt hjälper det inte att
bara byta ut män med kvinnor i hierarkierna.
- Om vi inte utmanar själva innebörden av hierakierna så
kommer vi hamna i den situationen där man kan säga att
kvinnorna kämpar för rätten att vara lika våldliga som män.
Trots alla svårigheter och att det tar så frusterade lång tid att
se framsteg, slutade ändå Angela Davis med att säga att hon
inte trodde att det sexuella våldet kommer att fortsätta i all
evighet.
- Jag tror att vi kan bidra till att få slut på det könsbaserade
våldet. Hur var det till exempel möjligt att eliminera rökning
på offentliga platser? När vi först blev engagerade i den här
kampen var många av oss rökare. Jag krymper alltid inuti
mig när jag ser mig själv i gamla TV-dokumentärer, för jag
var en kedjerökare!

- Jag tror att ett av skälen till att vi inte kommit längre i kampen mot sexuellt våld är att vi har en tendens till att individualisera problemet. Vi behandlar det som om det är de enskilda utövarna som är både början och slutet på problemet.
Vi reflekterar sällan över vilka strukturella och institutionella
krafter som stöttar våldet.
- Från kampen mot rasism kan vi lära oss att om vi bara
fokuserar på individen så döms vi till att ständigt återupprepa samma lösningar på problemen.
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EVA NORDMARK SKA LIBERALISERA ARBETSRÄTTEN OCH REFORMERA ARBETSFÖRMEDLINGEN

Eva Nordmark ska liberalisera arbetsrätten och
reformera Arbetsförmedlingen
När tidigare TCO-ordföranden Eva Nordmark tackade ja till att efterträda
arbetsmarknadsminister Ylva Johansson tackade hon också ja till att genomföra beslut hon
tidigare kritiserat, bland annat en liberalisering av arbetsrätten.
PORTRETT
17.10.2019
TEXT: GUNHILD WALLIN, FOTO KRISTIAN POHL/REGERINGSKANSLIET

När Socialdemokraterna och Miljöpartiet bildade regering i
januari i år gjordes det med stöd av Centerpartiet och Liberalerna. Stödet kom inte gratis. Socialdemokraterna fick
kompromissa i några av sina hjärtefrågor, bland annat om en
förändring av turordningsreglerna i Lag om anställningsskydd, LAS.
Ett annat krav var att Arbetsförmedlingen skulle minskas
drastiskt och stora delar av deras arbete skulle läggas ut på
privata aktörer. Redan idag har tusentals arbetsförmedlare
lämnat sina jobb och 132 lokalkontor ska läggas ner.
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Också arbetslöshetskassan ska ses över, enligt Januariöverenskommelsen. Så på den tidigare fackföreningsordförandens bord ligger nu förslag som går stick i stäv mot de frågor
som brukar anses som socialdemokratiska kärnfrågor.
– Jag har varit med om tuffa beslut förr och jag kommer även
att ta tuffa beslut framöver, kommenterar Eva Nordmark situationen i en intervju i Dagens Nyheter den 12 oktober.
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Ett aktivt politiskt och fackligt liv
Eva Nordmark har varit en politisk och facklig människa i
stort sett hela sitt yrkesliv. Intresset för samhället började
tidigt. I en intervju i Arbeidsliv i Norden 2011, berättade den
då nyvalde TCO-ordföranden hur hon som tonåring besökte
kommunfullmäktige på hemorten för att förstå hur de jobbade.
Tidigt gick hon också in i det socialdemokratiska ungdomsförbundet SSU Norrbotten och blev ordförande där. Som
20-åring blev hon kommunfullmäktigeledamot och vid 24 år
fick hon en riksdagsplats. Efter studierna arbetade Eva Nordmark på Försäkringskassan på hemorten, men blev allt mer
fackligt aktiv inom dåvarande SKTF, numera omdöpt till Vision. Där blev hon känd som en förnyare av facket, bland annat genom målsättningen att 30 procent av alla förtroendevalda skulle vara under 35 år.

uariöverenskommelsen, enligt den nytillträdde arbetsmarknadsministern.
Hon är väl medveten om att hon har några svåra frågor på sitt
bord under året som kommer, men känner sig inte nervös.
– Jag tycker det ska bli spännande och lovar att göra mitt
bästa, säger Eva Nordmark.

Vi har samlat porträtt på de nordiska arbetsministrarna här

2011 blev Eva Nordmark vald till ordförande för tjänstemännens centralorganisation, TCO, som består av 13 fackförbund
och 1,4 miljoner medlemmar.
Eva Nordmark har tidigare varit påtänkt som minister, men
hittills tackats nej. I en intervju i Sveriges Radio betonar hon
hur glad hon nu är över utnämningen och möjligheten att arbeta med arbetsmarknadsfrågor – något hon brinner för. Det
är genom arbetsmarknadspolitiken som Sverige kan stärka
konkurrensen och öka omställningsförmågan.
Lovar att göra sitt bästa
Hon är väl medveten om att hon varit kritisk till de förändringar i anställningsskyddet som föreslås i Januariavtalet. I
nuvarande Lag om anställningsskydd, LAS, får arbetsgivare
göra undantag från regeln ”sist in först ut” om de har färre än
tio anställda. Denna regel ska enligt Januariavtalet luckras
upp, så att även större arbetsgivare får göra undantag. Fackföreningsrörelsen har protesterat och en av dem har varit
arbetsmarknadsminister Eva Nordmark i sin roll som TCOordförande.
– Det är ingen hemlighet att jag varit kritisk, men det har
ju också många socialdemokrater varit till den delen av Januariöverenskommelsen. Med min bakgrund vill jag värna
parternas fria, självständiga och starka roll på arbetsmarknaden. Det är det som är unikt på svensk arbetsmarknad är
att arbetsgivare och fack tar ansvar. I Januariavtalet har det
kompromissats, men det finns också bra delar som innebär
stärkt rätt till kompetensutveckling och att man inte ska kunna bli uppsagd på godtyckliga grunder, säger hon till Sveriges
Radio.
Ett nytt förslag ska läggas fram under våren och Eva Nordmark vill inte föregripa den utredningen eller parternas arbete, utan vill ta frågan vidare tillsammans med Centern och
Liberalerna utifrån de förslag som kommer. Enligt avtalet
kan parterna på arbetsmarknaden komma överens och föregriper då en lagförändring om det ligger i linje med Januariöverenskommelsen. Avtal är till för att följas, också Jan-
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Mansrollen i Finland i förändring
En hamnade i fängelse efter att han vägrat göra värnplikten. En annan gjorde värnplikten och
blev därefter försvarsanställd. Idag sitter de i styrelsen för den nya feministiska föreningen för
män. De säger båda att de har mycket att lära av den finska kvinnorörelsen.
TEMA
16.10.2019
TEXT: FAYME ALM, FOTO: KIRA HAGSTRÖM, LEIF WECKSTRÖM

-Jag totalvägrade som protest mot krig och för det som armén stod för. Genom mina vänner visste jag att det inom armén talades om att göra pojkar till män så som det också
gjorde i andra sammanhang. En enkelspårig manlighet med
sexism och problematiska beteenden kring minoriteter, som
i värsta fall kan bli våldsam.
Det var 1999 som Tom Kettunen klev innanför fängelsemurarna. Efter sex och en halv månad kom han ut igen. Då hade
det hunnit bli ett nytt millennium.
Arton år senare, i november 2018, hade Miehet (på svenska
Män), en feministisk förening för män, sitt konstituerande
möte.
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Tom Kettunen bidrog med det förarbete som krävdes för att
föreningen skulle kunna grundas och sitter idag i styrelsen.
– Föreningen behövs eftersom patriarkala strukturer missgynnar inte bara kvinnor utan också män. Strukturerna skapar dåliga beteenden som kan handla om makt, men också
om andra saker. Till exempel är män inte så ofta föräldralediga som de skulle kunna vara, på grund av normerna på vissa
arbetsplatser. Det är en liten strukturell grej, men den får
stora konsekvenser. Att papporna känner sina egna barn blir
avgörande för relationen. Idag måste en man i Finland vara
stark och normbrytande för att vara en bra pappa, säger Tom
Kettunen.
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Unionen, den föreningen bildades redan 1892, säger Juho
Pylvänäinen.
– Eftersom vår organisation fungerar helt på frivilligbasis är
det viktigt att ha samarbetsprojekt med andra organisationer
som jobbar med jämställdhet och mänskliga rättigheter, supplerar Tom Kettunen.
Två yrkesmilitärer
På jobbet har Juho Pylvänäinen endast fått positiva kommentarer när Miehet kommit upp till diskussion.
– Vi är två stycken yrkesmilitärer i förening och jag vet att det
finns andra inom försvaret som delar våra åsikter och stödjer
vårt arbete, säger han.
Sedan ett år tillbaka är Juho Pylvänäinen tjänstledig för att
studera samhällsvetenskap vid Åbo akademi och vid Åbo
Universitet.
– Jag läser bland annat socialvetenskap och genusvetenskap
för att lära mig mer om samhället och dess strukturer, säger
han, med siktet inställt på en kandidatexamen.

I Miehet ansvarar han för internationella uppdrag och för att
bilda både mindre och större diskussionsgrupper där finska
män får möjlighet att prata med varandra.
- I Finland råder brist på öppenhet, så många män visar inte
hur de känner och vad de tänker, kanske förstår de inte själva
hur de känner och vad de tänker för de pratar inte om det.
Det får ödesdigra konsekvenser. Vi har till exempel mycket
våld i parrelationer, det är ett stort problem, säger Tom Kettunen.
I styrelsen för Miehet sitter även Juho Pylvänäinen, han är
vice ordförande. I motsats till Tom Kettunen gjorde han
värnplikten. Därefter valde han att stanna kvar i försvaret
och har idag tjänst som båtsman vid marinen i Pansio.
Samma värdegrund
– Jag hade länge funderat på social rättvisa, att alla människor måste behandlas lika. Det var först när jag lärde känna
några finska feminister som jag förstod att jag hade samma
värdegrund som de. Det handlar om hur man vill att folk ska
bemötas och behandlas.
Föreningens höll sitt konstituerande möte i Kvinnosaksförbundet Unionens i Helsingfors. Något som de båda
styrelsemedlemmarna är både glada och tacksamma för.
– Vi känner oss över lag välkomna på det feministiska fältet.
Är vi många som arbetar med jämställdhetsfrågor ger det
mer kraft och när flera föreningar samarbetar blir det enklare
att koordinera insatserna. Och så har vi mycket att lära av
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Miehet har under sitt första år fått stor uppmärksamhet och
även blivit inbjudna att delta i olika kampanjer som bland
annat handlat om diskriminering, klimatförändring, värnplikt och våldtäktslagstiftning.
Intresset för föreningen uppskattas av dess medlemmar, men
det händer att de får påminna journalister och andra om att
det finns de som kan det här med jämställdhet mycket bättre
än vad de kan, som den finska kvinnorörelsen med sin långa
historia.
Manliga privilegier
– Det visar på ännu ett privilegium som vi män har, hur lätt
det är att få cred när vi startar en förening som jobbar för
jämställdhet och som vill bryta problematiska mansnormer.
Så vi passar på att upplysa om alla de smarta grejor som
redan har gjorts. Av kvinnor, säger Tom Kettunen.
Även om utrymmet numera är större för män att vara män på
flera olika sätt än tidigare, finns det mycket kvar att göra för
att nå jämställdhet mellan könen, anser Tom Kettunen, och
tar den finska värnplikten som exempel:
– I Finlands grundlag står det skrivet att alla ska vara lika
inför lagen. Trots det är endast finska män skyldiga att göra
värnplikt. Det kan man betrakta som en form av legaliserad
diskriminering.
Ny utredning
Han är inte ensam om detta ifrågasättande. Även den finske
försvarsministern har reagerat och därför tillsatt en kommitté som ska utreda kvinnlig värnplikt, enligt Svenska Yle.
Dessutom är Svenska Yle igång med att kritiskt granska den
finska värnplikten med anledning av det reformarbete över
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värnplikten kallat Utbildning 2020, som försvarsmakten gör.
Granskningen sker ur flera olika perspektiv, under september månad tillsammans med publiken för att få berättelser
om ” mobbning, diskriminerande eller kränkande beteende
som du utsatts för i samband med värnplikten”, skriver Svenska Yle på sin webbplats.
Tusen kvinnor
I Finland gör cirka 20 000 personer årligen värnplikten varav cirka 1 000 är kvinnor som frivilligt anmält sig. I de kompanier där kvinnor deltagit har de upplevt mer sexuell
trakasserier och mobbning än män, berättar Esa Janatuinen,
civilanställd sociolog på försvaret och arbetar bland annat
med jämställdhet och könsdiskriminering.
– Efter att ledaren för varje kompani fått order om att
fokusera på jämlikhet, har problemen minskat. Oftast har det
varit muntliga ofredanden när det förekommit sexuella sådana, säger han och fortsätter:
– Vi arbetar mycket med att undvika pennalism och blir
långsamt bättre. Våra årliga undersökningar visar att fler
anställda och värnplikt är nöjda med deras arbete och militärtjänst.
Esa Janatuinen anser att det finns behov av en förändrad
mansroll och välkomnar att det i Finland har bildats en feministisk förening för män.
– Ett bra initiativ. Inom försvaret förespråkar vi jämlikhet
och då är det en hjälp att få stöd i det arbetet, säger Esa Janatuinen.
På finska försvarsmaktens webbplats står det: ”Försvarsmakten har sedan 2006 målmedvetet arbetat med frågor som
gäller jämställdhet och likabehandling” De har också en riksomfattande jämställdhets- och likabehandlingsplan.
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INKOMSTER ÄR INTE ALLT PÅ LYCKLIGA ISLAND

Foto: Trots att man ibland upplever motgångar ska man generellt sett ha ett lyckligt liv menar forskare Dóra Guðrún
Guðmundsdóttir vid Hälsodirektoratet på Island.

Inkomster är inte allt på lyckliga Island
Inkomster är viktiga för att familjerna ska ha råd med allt som behövs. Men höga inkomster
betyder inte nödvändigtvis att familjerna är lyckliga.
NYHET
16.10.2019
TEXT GUÐRÚN HELGA SIGURÐARDÓTTIR, FOTO: YADID LEVY/NORDEN.ORG

Det finns ingen direkt koppling mellan pengar och lycka om
inte familjen har ekonomiska problem. Nyckeln till lycka ligger främst i samvaro med familj och vänner. De som är lyckliga på Island har starka band till sina närmaste, familjemedlemmar och vänner.
Islänningar anses vara världens lyckligaste människor tillsammans med andra nordbor. Internationell forskning visar
att Island under flera år har rankats bland världens fem lyckligaste länder. Forskaren Dóra Guðrún Guðmundsdóttir vid
Hälsodirektoratet på Island säger att lycka är det som finns
kvar när man har upplevt både glädje och sorg.
- Lycka är inte bara att le och ha det trevligt. Det är nödvändigt för oss att uppleva svåra känslor, sorg och tristess. Vi
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måste ha gått igenom hårda slag för att kunna uppleva lycka. Vi kan inte bli lyckliga genom att utestänga andra känslor,
förklarar Dóra Guðrún Guðmundsdóttir.
Undersökningar av lyckan i världen började redan under
1960-talet. I början presenterade amerikanska forskare hypotesen att de lyckligaste är de som inte har upplevt några
motgångar. Men så är det inte alls. Undersökningar visade
att de människor som utgjorde den lyckligaste 10 procenten,
alla hade upplevt svåra motgångar och bearbetat sin erfarenhet på ett konstruktivt sätt.
Viktigt hur motgångar hanteras
På Island är det forskaren Dóra Guðrún Guðmundsdóttir
som under de senaste 15 åren har undersökt hur lyckliga islänningarna i allmänhet anser sig vara. Hon poängterar att
det viktigaste är hur man hanterar motgångar och att man
gör det på ett konstruktivt sätt. På det sättet hittar individerna en högre och djupare mening med livet och blir lyckligare
i fortsättningen.
-Dagens generation kritiseras ofta för att överbeskydda sina
barn. Men vi måste lära barnen att hantera det svåra i livet.
Om barnen inte lyckas bemöta motgångar på ett konstruktivt
sätt så är sannolikheten mindre för att de ska bli lyckliga
senare i livet, säger Dóra.

lycka i sin grundlag, men Dóra poängterar att om många upplever olycka måste man ta en närmare titt på den orättvisa
fördelningen av rikedomarna, för att kunna utveckla ett system som ökar välbefinnandet. Det är oroväckande om många
anser sig vara olyckliga.
- Vi på Direktoratet är intresserade av välbefinnande för alla.
På samma sätt vill vi utveckla ett samhälle där alla mår bra.
Trots att man ibland upplever motgångar, ska man generellt
sett ha ett lyckligt liv, menar hon.
Sociala kontakter viktiga
Island är ett litet samhälle där de flesta familjemedlemmar
bor nära varandra, så kontakten med familj och vänner är
vanligen stark. Dóra förklarar att det är lätt för islänningarna
att upprätthålla goda sociala kontakter. Det tror hon att är
den största orsaken till varför islänningar är så lyckliga.
Men ensamheten är ett ökande problem inom folkhälsan,
möjligen också på Island. Ensamheten är sämre för kroppslig
hälsa än cigarettrök enligt Dóra. I Norden är ensamhet inte
ett lika stort problem som på många andra håll i världen. Orsaken ligger i det nordiska tankesättet att prioritera familjen,
att inte arbeta för mycket utan att ge familjen möjlighet till
samvaro och tid tillsammans.
- Det är förklaringen till varför de unga blev lyckligare efter
finanskraschen här på Island. De fick omtanke och mer tid
tillsammans med sina föräldrar, betonar Dóra.
Kontrollerar sitt liv
Island är en fredlig nation med hög tillit bland befolkningen.
Isländska barn leker fritt i parken utan att föräldrarna upplever hot om kidnappning eller andra brott. Islänningar upplever också att de har stora möjligheter att utveckla och
påverka sitt eget liv.

Konjunkturerna har alltid gått upp och ned i fisket och sjöfarten. I bakgrunden Harpas fasad. Operahuset var den
enda byggnaden som byggdes färdigt under krisen.
Islänningarna visade under den ekonomiska krisen för drygt
tio år sedan att ekonomin inte spelar en lika stor roll som
många tycks tro. 40 procent av den vuxna befolkningen var
lika lycklig som tidigare, 30 procent var lyckligare än tidigare
och 30 procent var olyckligare än tidigare. De unga blev däremot lyckligare, eftersom de fick mer tid tillsammans med
sina föräldrar och familj efter finanskraschen.
- De som har meningsfulla relationer har någonting som är
starkare än det som händer i samhället, säger Dóra.
Förenta staterna har inskrivet i sin grundlag att alla har rätt
att uppleva lycka. Island har ingenting om rätten att uppleva
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De flesta har tillgång till utbildning. Systemet stödjer alla
som är intresserade av att utbilda sig, så det är inte bara vissa
familjer som kan skaffa sig en utbildning. Om någon gör stora förändringar i sitt liv så betraktas det som positivt och produktivt.
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- Islänningar anser att de har ett bra liv på Island och att de
lätt kan kontrollera sitt eget liv, säger Dóra.
- Islänningarna har alla förutsättningar för att vara en lycklig
befolkning. De lyckas hantera motgångar på ett konstruktivt
sätt och har bra kontakt med dem som de älskar och tycker
om, fortsätter hon.
Undersökningarna visar att inkomster utgör bara en procent
som orsak till islänningarnas lycka. Men på Island spelar det
inte så stor roll om man har stora inkomster utan vad man
gör med sina pengar. Inkomster har naturligtvis en betydande roll i ett lyckligt liv, men det är de ekonomiska problemen som har direkt negativ inverkan på familjens lycka, enligt lyckoforskaren Dóra Guðrún Guðmundsdóttir.
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Sverige vill stärka förbyggande arbete mot
diskriminering
Många arbetsgivare känner inte till att de är skyldiga att vidta aktiva åtgärder för att främja lika
rättigheter och möjligheter för alla sina anställda. Det menar den svenska regeringen som har
gett en utredare i uppdrag att komma med förslag om hur tillsynen över diskrimineringslagen
kan bli mer effektiv.
TEMA
16.10.2019
TEXT: KERSTIN AHLBERG, FOTO TOMAS GUNNARSON

Diskrimineringslagen innehåller inte bara förbud mot
diskriminering. Den kräver också att alla arbetsgivare vidtar
aktiva åtgärder för att uppnå lika rättigheter och möjligheter
för alla oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. De
här reglerna byggdes ut rejält från den 1 januari 2017 och
förutsätter numera att arbetsgivarna arbetar förebyggande
med detta på samma systematiska sätt som de arbetar för att
förebygga ohälsa och olycksfall och åstadkomma en god arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen.
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Det är Diskrimineringsombudsmannen (DO) som ska se till
att arbetsgivarna uppfyller lagens krav. Om de trilskas kan
DO tvinga fram åtgärder med hot om vite.
Nu har det visat sig att de nya reglerna inte är tillräckligt kända bland arbetsgivarna och att de inte heller har lett till något
förändrat arbetssätt så som det var meningen. En enkät som
DO gjort visar till exempel att inte ens hälften av arbetsgivarna kände till dem, och att bara en av sex ansåg att de behövde
arbeta med aktiva åtgärder. Trots det är det ovanligt att DO
utnyttjar möjligheten att tvinga fram åtgärder genom vitesförelägganden.
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Samtidigt kom det i samband med metoo-uppropen många
vittnesmål om sexuellt våld och trakasserier på arbetsplatser
och i skolan, skriver regeringen i direktiven till utredaren.
Detta visar att det behövs tydligare sanktioner mot dem som
inte lever upp till diskrimineringslagens krav. Även den handlingsplan förjämställda livsinkomster som regeringen antog
samma år förutsätter effektivare sanktioner kopplade till
efterlevnaden av bestämmelserna om aktiva åtgärder, inklusive lönekartläggningar.
Den utredare som regeringen har utsett ska därför analysera
om de nuvarande reglerna om tillsyn över aktiva åtgärder
är ändamålsenliga för att lagen ska efterlevas, och därefter
föreslå de lagändringar som kan behövas.
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Hvordan har de nordiske landene reagert på
#metoo?
Spørsmålene belyst av #metoo-bevegelsen har blitt satt høyt på agendaen til alle ministrene i
Norden, ikke bare de med ansvar for likestilling.
TEMA
16.10.2019
TEKST: LARS BEVANGE OG BJÖRN LINDAHL, FOTO: BIG

– #Metoo var en alarmklokke for Norden. Kvinner og jenter
i all sin mangfold har brutt stillheten rundt den seksuelle
trakasseringen og volden som foregår i alle samfunnslag, sa
Paula Lehtomäki, generalsekretær i Nordisk ministerråd på
#metoo-konferansen i Reykjavik.
På internasjonalt nivå har de nordiske landene støttet den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILOs banebrytende konvensjon mot seksuell trakassering og vold i arbeidslivet.
– Et annet viktig internasjonalt redskap er Europarådets anbefalinger for å hindre og kjempe mot kjønnsdiskriminering
som ble vedtatt tidligere i år, sa Paula Lehtomäki.
De nordiske landene har også skjerpet egen lovgivning.
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Nordisk informasjon for kunnskap om kjønn, NIKK, har
samlet noen av de nordiske initiativene som har kommet i
kjølvannet av #metoo:
Danmark har justert sitt forbud mot forskjellsbehandling.
Loven sier nå helt tydelig at et rettferdig arbeidsmiljø også
betyr et forbud mot seksuell trakassering. Gjennomsnittsnivået for kompensasjon for offer av seksuell trakassering har blitt økt med en tredjedel.
Finlands nye regjering har sagt at den vil jobbe mot
trakassering og trusler. Den har publisert en guidebok for
hva som kan gjøres for å forhindre seksuell trakassering, og
gripe inn hvis det skjer. Boken har blitt sendt til tusenvis av
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arbeidsgivere over hele landet. En #metoo-rapport som undersøker filmindustrien har også blitt publisert.
Island har utnevnt en ekspertgruppe mot kjønnsbasert vold.
Det diskuteres å innføre et forbud mot å ansette noen som
har en seksualdom. Ny lovgivning er ventet til høsten 2020.
Norge har innført et lavterskeltilbud for behandling av saker
om seksuell trakassering. Målet er å gi offer for seksuell
trakassering et gratis alternativ til det ordinære rettssystemet.
Sverige har bedt Skolverket om å innføre endringer i læreplanen for å fremme bedre seksualundervisning for ungdom
og kampanjer rettet mot ungdom har blitt lansert. Ny lovgivning understreker at det skal foreligge frivillig samtykke
for sex.
Dette er bare noen få av initiativene. En nordisk turne ble
holdt i alle de åtte landene, fra Nuuk på Grønland til Helsinki
i Finland delte artister, forfattere, influensere og skuespillere
sine erfaringer og bidro til å spre innsikt og kunnskap. Men
det er fremdeles nødvendig med enda mer kunnskap.
– Derfor har vi bestemt oss for å støtte et nordisk forskningsprosjekt om seksuell trakassering i arbeidslivet. Resultatene vil spille en avgjørende rolle når vi skal utvikle tiltak
for å eliminere all seksuell trakassering og kjønnsbasert vold
i samfunnet, sa Paula Lehtomäki.
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Grønland satser på nye job og arbejdskraft fra
udlandet
Det haster med at skabe nye job til grønlændere inden for minedrift og turisme og at importere
mere arbejdskraft til Grønland. Det er der bred enighed om blandt arbejdsmarkedets parter i
Grønland.
NYHET
15.10.2019
TEKST MARIE PREISLER, FOTO NIKOLAJ BOCK/NORDEN.ORG,

Der skovles fisk ombord på kuttere og trawlere i Nordgrønland i et så stort omfang, at den grønlandske økonomi
nærmer sig overophedning. Fiskeeventyret har udløst et veritabelt byggeboom i hovedstaden Nuuk, hvor kraner og nybyggeri skyder i vejret overalt, og priser på boliger gør det
samme, og det er blevet svært at få råd til at bo i hovedstaden
uden høje lønninger. Samtidig har Grønlands fiskefabrikker,
byggepladser og servicevirksomheder problemer med at
finde medarbejdere.
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Grønlandske bygningsarbejdere i Nuuk. Foto: Marie
Preisler.

på 29. år for SIK, Grønlands største fagforbund, der fortrinsvis organiserer ufaglærte men også en del faglærte:

Situationen giver dybe panderynker i både fagbevægelse og
virksomheder i Grønland og hos Grønlands minister for
Råstoffer og Arbejdsmarked, Erik Jensen:

- Fisk er Grønlands suverænt vigtigste eksportvare, og vi andre har kun job i kraft af de store indtægter, som fiskeriet
skaffer Grønland. Derfor må vi ikke negligere, at fiskeindustrien akut mangler medarbejdere. Det problem må og skal
løses.

- Der er er økonomisk overophedning på vej i Grønland, og vi
skal prioritere klogt for at undgå økonomisk kollaps. Blandt
andet bliver vi nødt til at finde veje til at importere mere arbejdskraft fra lande uden for Europa for at løse de akutte
problemer med at skaffe arbejdskraft nok i mange brancher,
siger ministeren.En række brancher har svært ved at få besat ledige stillinger. Det gælder blandt andet byggebranchen,
servicefag og fiskeindustrien. Fiskefabrikker i Nordgrønland
er begyndt at importere arbejdskraft så langt væk fra som Kina og Filippinerne for at få renset, pakket og fryse de store
mængder fisk, der bliver losset.
- Mange brancher er hårdt ramt, så det er vigtigt, at vi tænker
ud ad boksen for at få øget importen af arbejdskraft fra især
lande uden for Europa, siger Erik Jensen.
Fiskeindustrien mangler folk
Grønlandsk lovgivning tillader, at ledige stillinger med arbejdskraft fra udlandet, hvis der ikke er tilstrækkelig kvalificeret grønlandsk arbejdskraft til rådighed. I sundhedsvæsnet
i Grønland har det hidtil været en udbredt praksis at ansætte
læger og sygeplejersker fra det øvrige Norden i kortere eller
længere tid. Men der skal findes billigere løsninger, fastslår
ministeren.
- At få arbejdskraft fra Danmark og det øvrige Europa er ikke
tilstrækkeligt til at løse problemet, og det er for dyrt for os at
benytte eksempelvis danske vikarer i det omfang, vi har gjort
hidtil, siger Erik Jensen.

Han frygter ikke, at eksempelvis kinesisk arbejdskraft skal
tage job fra grønlændere:
- Kinesere er mennesker som alle andre og velkomne i Grønland, vi skal bare sikre rammerne.
Behov for lærepladser
At løse den aktuelle beskæftigelsessituation kræver indsats
på flere fronter, mener Jess G. Berthelsen. Rekruttering i udlandet er kun en del af løsningen. Samtidig bør man gøre
arbejde på fiskefabrikkerne mere attraktivt for grønlændere.
Det er praksis på fiskefabrikker at hjemsende medarbejderne, når der ikke er fisk, så deres indtjening er meget
usikker.Samtidig mener Jess G. Berthelsen, at Grønland er
nødt til at gøre noget strukturelt for at stoppe den fraflytning
fra bygderne, som er sket de senest 40-50 år. Grønlands
største byer vokser, mens indbyggertallet i bygder og små byer falder. Cirka 60 pct. af Grønlands befolkning bor i dag i de
fem største byer Nuuk, Sisimiut, Ilulissat, Aasiaat og Qaqortoq. Den tendens er SIK-formanden meget bekymret over.
- Uden indbyggere i byerne i nord er der ingen til at tage vare
på de fantastiske fiskeressourcer, vi har adgang til i disse år
i Nordgrønland. Samtidig betyder den aktuelle boligboble i
Nuuk, at mange faglærte og ufaglærte ikke har råd til at bo
her.
Han foreslår at udpege 3-4 byer i Grønland til en slags dynamoer, hvor der investeres i at sikre mange arbejdspladser
og lærepladser til unge, der gerne vil tage en håndværksuddannelse. Tidligere var der skibsværfter i mange byer i Grønland, nu er kun ét værft i drift. Det ligger i Nuuk, så unge fra
mindre byer skal til Nuuk for en læreplads, og der er i Nuuk
stor mangel på kollegieværelser.

Jess G. Berthelsen, formand SIK. Foto Marie Preisler.
Den politiske vilje til øget import af arbejdskraft fra lavtlønslande bliver hilst velkommen af Jess G. Berthelsen, formand
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Der er kun et verft på Grønland, det ligger i Nuuk. Foto:
Marie Preisler.
- Det er et kæmpe problem for den udvikling, Grønland
ønsker, at det er så svært for unge af få en erhvervsrettet uddannelse. Det tvinger mange unge til at blive hjemme frem
for at få en uddannelse. Det må og skal vi løse, siger Jess G.
Berthelsen.
Endelig ser fagforeningsformanden store beskæftigelsesmuligheder i, at Grønland får gang i minedrift, inden fiskeeventyret slutter – for det gør det på et tidspunkt, forudser han:
- Om en årrække er torsken væk, for fiskeriet er altid gået
op og ned i bølger. Inden bølgen vender, skal vi have skabt
nye arbejdspladser, og en af mine store drømme er at få udvinding af råstoffer i gang. Minedrift kan skabe mange arbejdspladser, og ikke blot til kinesiske mineselskaber, også til
grønlændere, hvis vi formår at tiltrække kapital til de nødvendige investeringer og at uddanne vores unge, så de har de
fornødne kompetencer.
Miner kan skabe job
Ministeren for Råstoffer og Arbejdsmarked, Erik Jensen, ser
også store muligheder for at udvinding og eksport af en lang
række efterspurgte råstoffer, som grønlandsk undergrund er
rig på. Det vil gavne både for den grønlandske økonomi og
skabe nye store jobmulighed for grønlændere i fremtiden,
venter han.

At åbne en mine er en højrisiko-investering, som Grønland
ikke selv har råd til. Det kræver udenlandske virksomheder,
og nogle højt specialiserede jobfunktioner vil blive besat med
udenlandsk arbejdskraft, forudser ministeren. Men han er
overbevist om, at det også vil give skabe mange job til grønlændere.
Grønlands Erhverv, GE, er arbejdsgiverorganisation for både
små og store private virksomheder, og her er der også en
tro på, at indvinding af råstoffer kan give job og indtægter
til Grønland, hvis Grønland får lavet aftaler, som sikrer, at
udenlandske selskaber betaler en fornuftig skat og royalty
til Grønland. Det vurderer juridisk konsulent i GE, Lars
Krogsgaard-Jensen.
Uddannelse til alle
Men det har langt udsigter, før minedrift giver mange job.
På den korte bane er det for de grønlandske virksomheder
allervigtigst at få løst den akutte og store arbejdskraft-manglen, fortæller Lars Krogsgaard-Jensen:
- Vores medlemmer står lige nu med et stort behov for både
faglært og ufaglært arbejdskraft, især i fiskeindustrien og i
byerne Nuuk og Ilulisaat, hvor både byggeriet, rengøring,
hoteller og restauranter mangler medarbejdere.
GE ønsker derfor smidigere adgang til at hente arbejdskraft
fra eksempelvis Filippinerne og andre lande i Østen, hvorfra
der allerede bliver rekrutteret. Det skal være hurtigere at få
arbejdstilladelse, mener GE.
Samtidig er det vigtigt, at sikre, at flere unge grønlændere
får en uddannelse, så ledige job i videst muligt omfang bliver
besat med grønlandsk arbejdskraft, understreger Lars
Krogsgaard-Jensen.
- At vores medlemmer ansætter kinesere på en fiskefabrik i
Nordgrønland er der generel forståelse for lige nu, hvor der
er mangel på arbejdskraft, men det kan blive kontroversielt
i en fremtidig lavkonjunktur. Vores virksomheder skal have
meget bedre mulighed for at ansætte grønlandske medarbejdere, og det forudsætter bedre uddannelse.

Erik Jensen, Ministeren for Råstoffer og Arbejdsmarked, viser en sten der indeholder et af de sjældne mineraler, der findes i Grønland. Foto: Marie Preisler
- Der er et stort potentiale i minedrift, som vi kan udnytte
meget bedre, end vi har gjort, siden Grønland i 2010 overtog
hele ansvaret for råstofudvindingen fra Danmark. Vi er i gang
med at skabe klare rammer for udnyttelsen, og der er allerede
skabt de første job inden for minedrift til grønlændere. Der
vil på sigt opstå mange flere, hvis vi griber det klogt an.
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Han forstår godt, at en del unge grønlandske mænd i dag er
fristet af at tage job i fiskeriet, fordi der dér er gode penge
at tjene på kort sigt. Men job til kommende ungdomsgenerationer forudsætter, at de enten tager en boglig eller en håndværksmæssig uddannelse, fastslår han.
Turisme er et af de erhverv, som unge grønlændere med
fordel kan uddanne sig inden for. Det vurderer både GE, SIK
og minister for Råstoffer og Arbejdsmarked, Erik Jensen. De
forventer alle en øget turisme i Grønland, blandt andet fordi klimaforandringerne giver en længere og varmere turistsæson, og får flere turister til besøge indlandsisen, før den
smelter.
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Inlandsisen på Grønland. Foto: Björn Lindahl
Det vil dog tage tid at skabe det uddannelsesløft, som er nødvendigt, hvis job inden for turisme og minedrift og turisme
skal varetages af grønlændere i fremtiden. Det vurderer Lill
Rastad Bjørst, lektor og Ph.d. i arktiske studier på Aalborg
Universitet.
- Unge og ufaglærte grønlændere orienterer sig mod fiskeriet,
for det lever Grønland af. De drømmer ikke om at blive
naturguider eller at arbejde i en mine, og de arbejdspladser,
minedrift og turisme kan skabe, kræve sproglige og tekniske
kompetencer, som mangler i dag i Grønland, siger Linn Rastad Bjørst.
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HANDLER ILOS KONVENSJON MOT VOLD OG TRAKASSERING PÅ ARBEIDSPLASSEN OM ANSTENDIG ARBEID?

Handler ILOs konvensjon mot vold og
trakassering på arbeidsplassen om anstendig
arbeid?
I en kronikk blir de åtte nordiske og baltiske landene oppfordret av Nordens faglige
samorganisasjon og lederne av de baltiske faglige sentralorganisasjonene til så raskt som mulig
å ratifisere den nyeste ILO-konvensjonen – også kalt Metoo-konvensjonen.
KOMMENTAR
07.10.2019

Den 7. 0ktober hvert år feirer vi Verdensdagen for anstendig
arbeid. I år feirer vi også en ny ILO-konvensjon – en det har
blitt ventet lenge på.
Etter mange års kamp fra de globale fagforeningene, vedtok
ILO i juni en ny konvensjon og nye anbefalinger for kampen
mot vold og trakassering i arbeidslivet.
Det betyr at vi nå har de internasjonale redskapene som tydeliggjør alles rett til arbeid uten frykt for vold og trakassering! Ikke bare det – brudd på konvensjonen kan tolkes som
menneskerettighetsbrudd eller overgrep.
Definisjonen av vold og trakassering er bred, og fokuserer
spesielt på kjønnsrelatert vold og trakassering. Seksuell
trakassering og mobbing er også inkludert. Dette kan handle
om det som foregår ansikt til ansikt, eller gjennom digitale
media. Definisjonen sier også noe om hvordan vold i hjemme
påvirker arbeidslivet.
Disse redskapene gjelder for arbeidslivet i alle typer industrier, både i privat og offentlig sektor og i den formelle og
uformelle økonomien.
Arbeidere og andre er beskyttet, uansett hva slags kontrakt
eller forhold de jobber under. Dette inkluderer de som er under opplæring, plattformarbeidere i gig-økonomien og arbeidssøkere. Konvensjonen dekker også rollen til tredje-parter
(f.eks. klienter, kunder og pasienter), enten de er overgriper
eller offer.
Disse redskapene er solide og praktiske og gir klare handlingsrammer. De viser også hvordan man hanskes med vold
og trakassering på en solid og ansvarlige måte. De oppfordrer
til bruk av risikoanalyse på arbeidsplassen, opplæring, holdningsendringer og tiltak for å øke folks bevissthet. Det er
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selvsagt best at slike tiltak planlegges i samarbeid mellom arbeidsgiver og fagforening på arbeidsplassnivå.
Konvensjonen er en historisk prestasjon. Redskapene er viktige, men det er også nødvendig å arbeide hardt for å implementere dem, også i Norden. Det er på tide å starte planleggingen sammen med nasjonale fagforeninger for å få konvensjonen ratifisert!
Konvensjonen trer i kraft 12 måneder etter at to
medlemsstater har ratifisert den.
Vi håper virkelig at baltiske og nordiske regjeringer
blir blant de første til å ratifisere!
Sonja Ýr Þorbergsdóttir, Leder, Nordens Faglige Samorganisasjon (NFS) og Forbundet for ansatte i stat og kommune (BSRB), Island
Magnus Gissler,
Samorganisasjon

Generalsekretær,

Nordens

Faglige

Peep Peterson, Leder, The Estonian Trade Union Confederation (EAKL), Estonia
Irena Liepina, Nestleder, Free Trade Union Confederation
of Latvia (LBAS)
Inga Ruginienė, Leder, Lithuanian Trade Union Confederation (LPSK)
Kristina Krupavičienė, Leder, Lithuanian Trade Union
Solidarumas
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LANGT FLERE ARBEIDSINNVANDRERE TIL POLEN ENN POLAKKER TIL NORGE

Langt flere arbeidsinnvandrere til Polen enn
polakker til Norge
For andre år på rad har Polen mottatt flere arbeidsinnvandrere enn noe annet OECD-land.
Samtidig reiser stadig færre polakker til andre europeiske land for å jobbe. Dette kan føre til
utfordringer innen lavlønns-sektorer i nordiske land.
NYHET
24.09.2019
TEKST: LARS BEVANGER

Polen dominerer fremdeles arbeidsinnvandringen fra de
nyeste EU-landene til Norge, Danmark og Island. Men det
er Polen selv som topper statistikken for antallet arbeidsinnvandrere i OECDs migrasjonsrapport for 2019.

Siden Polen ble medlem i EU i 2004, har flere enn 1,7 millioner polakker reist til andre vestlige land for å finne arbeid
eller som familiemedlemmer.

Rapporten, som ble publisert 18. september, viser at det i
Polen ble utstedt midlertidig oppholdstillatelse til 1,1 million
korttids- og sesongarbeidere fra land utenfor EU i 2017. I tillegg ble det registrert 21 000 utplasserte arbeidere fra andre
EU land. Dette representerte en økning på hele 16 % i forhold
til året før.
248 000 polakker emigrerte til andre OECD-land i 2018, noe
som er 5,7 % færre enn i 2017. De fleste reiste til Tyskland,
med Storbritannia og Nederland på andre og tredjeplass.
Bare 28 «nye» polakker til Norge
Polakker utgjør fremdeles den største innvandrergruppen i
Norge (12 %) og Danmark (7 %), mens innvandrere fra
tidligere sovjetstater ligger på topp i Finland (15 %) og syriske
innvandrere topper listen i Sverige (9 %). Islands migrasjonsstatistikk viser at polske arbeidere utgjør mer enn 40 % av
immigranter der.
Ifølge Statistisk Sentralbyrå bodde det 98 200 polakker i
Norge i 2017, men kun 3 600 av dem var arbeidsinnvandrere.
Polske arbeidere har lenge vært viktige for det norske arbeidsmarkedet, som i mange år har hatt problemer med rekruttering av norsk arbeidskraft til lavlønnsyrker – spesielt innen
tungindustri og byggesektoren.
Men i senere år har mange polske arbeidere reist hjem til
Polen, noe som førte til en rekordlav nettoinnvandring fra
Polen til Norge i 2018 på bare 28 personer, ifølge forskningsstiftelsen Fafo.
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Grafen viser tilstrømningen av utenlandsk befolkning til
Norge og Polen. Like før 2015 begynte Polen å akseptere fler
utlendinger enn Norge. I 2017 var antallet tre ganger så
høyt. Kilde: OECD
I både Norge, Danmark og Island har byggesektoren og
sesongbasert jordbruksproduksjon nytt godt av polsk arbeidskraft i mange år, men det finnes flere tegn på at trenden kan
være i ferd med å snu.
Antallet polske migranter i andre EU-land har begynt å falle,
og polske myndigheter har også tatt grep for å hindre at nye
generasjoner av unge arbeidere skal emigrere. Fra 1. august
i år kan polske arbeidstagere under 26 år tjene opptil 200
000 kroner i året skattefritt i hjemlandet. Nesten to millioner
mennesker faller inn under denne kategorien, og den polske
regjeringen håper at dette skal gjøre det mindre attraktivt å
reise til andre EU-land for å finne arbeid.
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