
 

   
 

Om reducering af løngabet mellem mænd og kvinder og  
implementering af ligelønsresolutionen fra EPSU kon ferencen 2009 
 
 
Løngabet mellem mænd og kvinder blev diskuteret på samtlige af de sidste komitemøder 
hos Local and Regional Government (LRG), National and European Administration (NEA) og 
Health and Social Services (HSS). På LRG og NEA møderne drejede diskussionerne sig om 
opstillingen af en løn-tjekliste, der skal fokusere på de forskellige elementer, der tilsammen 
udgør et "fair pay" system. Ved HSS møderne var debatten delvis en behandling af 
komiteens svar på rapporten om løngabet mellem mænd og kvinder på sundheds- og 
plejeområdet af Jane Pillinger. 
 
Ligelønsemnet har også høj prioritet i EPSUs arbejdsplan de næste fem år i henhold til de to 
resolutioner, der blev vedtaget på kongressen sidste juni. I resolutionerne forpligter EPSU og 
dens afdelinger sig, ikke kun til at arbejde for at mindske løngabet mellem mænd og kvinder 
med fem procent (http://www.epsu.org/a/5534), men også til at undersøge, hvordan man 
skulle omgås den kendsgerning, at områder og jobs med et flertal af kvinder har en tendens 
til at være lavere lønnet end tilsvarende jobs med et flertal af mænd 
(http://www.epsu.org/a/5543). 
 
På møderne indenfor de tre stående komiteer var der enighed om, at det er vigtigt at holde 
øje med udviklingen i ligeløn, og i særdeleshed at påvise, i hvilket omfang lønforskellen har 
udmøntet sig i hver afdelings respektive sektor, erhverv eller arbejdsplads alt efter, hvad der 
er mest relevant. 
 
Vi har brug for svar fra afdelingerne på følgende spørgsmål, for at kunne påvise tingenes 
nuværende tilstand og blive i stand til at evaluere udviklingen indenfor ligeløn i slutningen af 
året og derefter årligt op til den næste EPSU kongres i 2014.  
En rapport over svarene vil blive udfærdiget til hver stående komite ved møderne i oktober 
2010, og en oversigt over samtlige svar vil blive drøftet ved EPSUs konference om fælles 
forhandlinger i Bruxelles, den 7.-8. december 2010.  
 
 
Bemærkninger om løngabet mellem mænd og kvinder 
Ligeløn betyder mere end det at sikre mænd og kvinder samme løn eller samme slags job 
(selvom dette stadigt er meget vigtigt!). Løngabet måles almindeligvis ved at sammenligne 
gennemsnitslønnen for mænd og kvinder i forhold til antallet af arbejdstimer. Tallene kan i den 
forbindelse tages fra et bestemt område eller en bestemt arbejdsplads. Tallenes relevans kan 
være afhængig af, i hvor høj grad en afdeling har kunnet føre forhandlinger på et bestemt 
område og/eller på lokalt plan. 
 
Løngabet mellem mænd og kvinder er en generel indikator for omfanget af uligheden mellem 
mænd og kvinder. Mere præcist er opgaven således at analysere årsagerne til lønforskellen 
mellem mænd og kvinder. For eksempel kan såvel alder som anciennitet, 
ansættelsesforholdets varighed og uddannelsesniveau samt oplæring bidrage til at kvinders 
gennemsnitsløn er lavere end mændenes. Svaret herpå kan være en række tiltag, som f.eks. 
bedre oplærings- og uddannelsesmuligheder for kvinder, og håndtering af den betydning 
barsel og børnepasningen har for lønnen og muligheder for forfremmelse.   
 



 

   
 
 
Spørgsmål til afdelingerne vedr. løngabet mellem mæ nd og kvinder 
 
 
Har I nogle data omkring kvinders og mænds løn indenfor Jeres område, arbejdsplads, 
erhverv eller relevante forhandlingsgruppe? 
 
Hvis der ikke foreligger nogen data, kan I forklare hvorfor ikke?  
(For eksempel, at arbejdsgiveren har nægtet at udlevere dem?) 
 
Hvor stor er løngabet mellem mænd og kvinder i Jeres område/på Jeres arbejdsplads på 
nuværende tidspunkt og findes der nogen tal, der viser tendensen for de sidste fem år?  
(Løngabet er forskellen mellem gennemsnitsindkomsten for hhv. mænd og kvinder) 
 
Har der været forhandlinger med arbejdsgiveren omkring nogen af de faktorer, der er 
medvirkende til løngabet mellem mænd og kvinder, for eksempel: 
 
• Koncentrationen af kvinder i lavtlønnede jobs 

• I hvilket omfang kvinder er nød til at tage deltidsjobs, selvom de gerne vil have 
fuldtidsjobs hhv. flere arbejdstimer  

• Lønsystemers gennemskuelighed og lønstrukturens elementer (f.eks. bonusser og 
akkordløn) der kunne virke diskriminerende overfor kvinder 

• Større lønforhøjelser for de lavestlønnede og/eller stillinger med overvejende kvindelig 
arbejdskraft 

• Uddannelses- og forfremmelsesmuligheder for kvinder 

• Barsels- og forældreorlovs indflydelse på kvinders løn og karrieremuligheder 

• Mulighed for børnepasning eller tilskud til børnepasning eller tilskud til pleje af voksne 
afhængige familiemedlemmer 

• Udliciteringers betydning   

• Fleksible/skiftende arbejdstider 

 
Hvad blev resultatet? 
 
Venligst send Jeres svar til nsalson@epsu.org og rpond@epsu.org 
 
Svar venligst inden 1. september 2010, så vi kan nå  at udfærdige rapporter til den 
stående komites møder i oktober.  
 
Mange tak. 
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