
Uttalelse

Kvinnekamp er
også arbeidernes

kamp



Kvinnekamp er også arbeidernes kamp 

De siste åtte årene har vi hatt en Høyreregjering som systematisk har svekket 

kvinners rettigheter og nedprioritert arbeidet med likestilling. NTL Ung mener det er 

på tide å sette ned foten og ta i et skikkelig tak for å sikre mer likestilling i Norge. Vi 

skal ikke si oss fornøyde før alle kjønn er likestilte. 

Titusenvis i Norge jobber deltid, selv om de ønsker å jobbe heltid. Flertallet av disse 

er kvinner. Tall fra SSB viser at hele 47,6 prosent av yrkesaktive kvinner jobber deltid. 

Disse kvinnene går glipp av mange fordeler med å være ansatt på heltid, blant annet 

høyere lønn, bedre pensjon og bedre muligheter for å få boliglån. NTL Ung mener at å 

sikre retten til å jobbe heltid er en viktig kamp å ta og at sekstimersdagen er et 

sentralt virkemiddel i denne kampen. 

Det er fortsatt et tydelig lønnsgap mellom menn og kvinner. Dette mener NTL Ung at 

det må arbeides aktivt for at blir fjernet. Årsakene til lønnsgapet skyldes i stor grad 

strukturelle barrierer som blant annet at nesten halvparten av alle yrkesaktive kvinner 

jobber deltid, men også at yrkesgrupper som er kvinnedominerte jevnt over får 

mindre i lønn og lønnsvekst enn yrkesgrupper som er mannsdominerte. NTL Ung 

mener det er nødvendig å sette inn målrettede politiske tiltak for å gjøre bot på dette. 

I en del belastende yrker, for eksempel innenfor pleie og omsorg, er det vanskelig å 

stå et helt arbeidsliv fordi folk blir utslitt. Ofte gjelder dette yrker som er 

kvinnedominerte. Dette forklarer nok også hvorfor flere kvinner ender opp med å 

jobbe deltid, selv om det medfører en rekke ulemper for dem. NTL Ung mener det bør 

etableres nasjonale tilskuddsordninger for forsøk med sekstimersdag. Særlig 

belastende yrker bør prioriteres, og forsøket bør evalueres slik at vi kan se hvilken 

effekt ordningene har. 

Metoo startet en viktig samtale og et nødvendig oppgjør mot seksuell trakassering. 

Men vi er likevel ikke i mål. NTL Ung mener det må gjøres et kontinuerlig arbeid med 

å rette søkelyset mot seksuell trakassering på studiesteder og arbeidsplasser. 

Fortsatt er det mange som ikke opplever det som trygt å varsle eller ikke kjenner 

godt til sine rettigheter og plikter på dette feltet. Dette mener NTL Ung at må ryddes 

opp i. 


