Möte 4.

kvinnor
arbete

&

Samling med fika 18.00
Feministcirkeln startar 18.15
och slutar cirka 20.30
Servera gärna fika
till självkostnadspris.

Läsning inför mötet
Kvinnofrontens broschyr om "6 timmars arbetsdag åt alla – med 8 timmars lön".
Artikeln "Nu är det fan i mig dags för 6 timmars arbetsdag!" ur Kvinnofrontens nyhetsbrev 4/2004
(finns på Kvinnofrontens hemsida).

Upplägg
Det kan vara bra om man gjort en plan för hur lång tid de olika delarna av mötet kan ta. Då kan man
kolla vartefter att man hinner med allt. Men självklart ska det bara vara ungefärliga hålltider och inget
man måste följa precist!
Obs! Det här mötet måste förstås anpassas till om de som går cirkeln jobbar eller studerar – ju fler som
studerar desto mer inriktat på kvinnoförtrycket i skolan och kampen där måste mötet självklart vara.

18.15

Först:
Kvällens mötestidsplan. Hur mår du idag-runda.

18.45

Inledning:
Kolla vilka som har tagit med sig något att berätta. Planera in ordningen på det
som ska tas upp, och kör sedan allt som inledningsvis ska sägas och visas.
Om ni vill kan någon av er prata utifrån tipsen på nästa sida.

19.00

Diskussion.
Här kan ni använda er av diskussionsfrågorna här nedanför om ni vill.
(Är ni många kan det vara bra att dela upp er i smågrupper, och då återsamlas
minst en kvart innan ni ska avsluta.)

20.15

Avrundning. Genomgång inför nästa möte, fråga om några vill ta med sig
texter, bilder, dikter eller vad som helst inför inledningen då.
Avslutningsrunda (eventuellt med bilder).

Diskussionsfrågor:
Du som jobbar/jobbat: Vad jobbar du med/har du jobbat med?Har ditt yrkesval påverkats
av att du är kvinna? Hur märker du av kvinnoförtrycket på arbetsmarknaden?
Du som studerar med yrkesinriktning, eller tänker göra det, vad utbildar du dig till? Har ditt
yrkesval påverkats av att du är kvinna? Hur märker du av kvinnoförtrycket på arbetsmarknaden?
Du som pluggar på grundnivå: Hur tänker du inför ditt framtida yrkesval?
Kvinnor tjänar fortfarande mindre än män för samma jobb. Vad tror du skulle behövas för
att ta bort lönediskrimineringen?
Vad tänker du om hur man (vi) kan stoppa kvinnoförtrycket på arbetsmarknaden? Vilka
visioner kan feminister ha? Vad kan Kvinnofronten kräva/göra?
Hur kan vi jobba för 6 timmars arbetsdag?
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Inledning
Gör gärna en egen inledning om ni vill! Här nedanför kan ni få lite tips, både på vad man kan ta upp
och var man kan få mer information.

Exempel på sånt man kan ta upp:
Lönediskriminering
Här kan man hitta aktuell information hos SCB – Statistiska Centralbyrån. De ger då och då ut
fickboken På tal om kvinnor och män – Lathund om jämställdhet.
www.scb.se/templates/publdb/publikation____2725.asp&plopnr=31 (det är fyra understreck!)
Andra som brukar ha aktuell information om det kvinnoförtryck som löneskillnader mellan kvinnor
och män innebär är LO-facken och JämO (Jämställdhetsombudsmannen).
www.lo.se
www.jamombud.se
Vad betyder det för oss kvinnor att arbetsmarknadens parter (arbetsköpare-fack) allt mer gått ifrån
idén om kollektivavtal och satsat allt mer på individuell lönesättning?

Obekvämt & oregelbundet arbete
Utvecklingen har gått mot att allt fler jobbar på oregelbunden och obekväm arbetstid = normalarbetsdagen försvinner mer och mer, affärer har öppet jämt och så vidare. Det är framför allt kvinnor
som tvingas jobba obekvämt och oregelbundet. (Läs mer i artikeln "Nu är det fan i mig dags för 6
timmars arbetsdag" – se lästipsen.)
Kolla vad som gäller just när ni har er feministcirkel, exempelvis genom LO-facken, som brukar
skriva rapporter om läget på arbetsmarknaden då och då.
www.lo.se

Anställningsförhållanden
Utvecklingen har gått mot att allt fler inte har fast jobb, utan tvingas jobba i projekt, visstidsanställningar, praktikplatser och andra otrygga anställningsformer. Det innebär svårigheter att få
hyreskontrakt, kontokort med mera, men framför allt betyder det att man har svårare att ställa krav
på jobbet. Värstingformen att arbetsköparen ringer på morgonen och man tvingas finnas till hands
fast man kanske inte får jobb den dan drabbar särskilt kvinnor – fler och fler kvinnor har tvingats
jobba så under senare år. (Läs mer i artikeln "Nu är det fan i mig dags för 6 timmars arbetsdag" –
se lästipsen.)
Kolla vad som gäller just när ni har er feministcirkel, exempelvis genom LO-facken, som brukar
skriva rapporter om läget på arbetsmarknaden då och då.
www.lo.se
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Heltid, deltid & 6 timmars arbetsdag
Nästan hälften av alla kvinnor med småbarn jobbar deltid. En del vill det för att orka med, en del
tvingas till det för att det inte finns heltidsjobb. Så länge kvinnor och män har olika arbetstid är det
svårt att nå jämställdhet både hemma och på jobbet. (Läs mer i Kvinnofrontens broschyr"6 timmars
arbetsdag åt alla – med 8 timmars lön!" – se lästipsen.)
Fler och fler blir utbrända och orkar inte med sina jobb, samtidigt som Sverige har en hög arbetslöshet. Trots det är det få som kräver 6 timmars arbetsdag idag. Men kanske börjar kravet komma
tillbaka – för vi behöver en arbetstidsförkortning, särskilt vi kvinnor.
Några som drivit krav på 6 timmarsdagen är tidningen ETC, vänsterpartiet, Feministiskt Initiativ
med flera. Kolla gärna deras hemsidor och se om de har aktuella artiklar om det.
www.etc.se
www.vansterpartiet.se
www.feministisktinitiativ.se

Jämställdhet på jobbet, sexuella trakasserier m.m.
Hur ser vardagen ut på jobbet för tjejer & kvinnor? Har din
arbetsplats en jämställdhetsplan? Vad kan vi kräva av arbetsmiljön på jobbet?
Läs på JämO:s hemsida om ni vill ha aktuell information om sånt
till feministcirkeln.
www.jamombud.se

Kvinnoförtryck i skolan
Vilka former tar sig kvinnoförtrycket i skolan – från de manliga
lärarna, lärarna i allmänhet, killarna i klassen? Vad finns det för
likheter och olikheter jämfört med hur det funkar på en arbetsplats?
Finns det jämställdhetsplaner i skolan? Får lärarna utbildning i
jämställdhet? Jobbar man med jämställdhetsgrupper?
Hur ser läroböckerna ut?
Vilka rättigheter har tjejer i skolan?

Utbildning & yrkesval
Arbetslöshet ur kvinnoperspektiv
© Illustration: Gerda Christenson

Barnomsorg

läs mera...
 Gerda Christenson: Nu är det fan i mig dags för 6 timmars arbetsdag! Kvinnofrontens nyhetsbrev
4/2004 (finns på Kvinnofrontens hemsida).
 Kvinnofronten: 6 timmars arbetsdag åt alla – med 8 timmars lön. Broschyr 1987-1988.
 Kvinnofronten: Remissvar om Sveriges nya jämställdhetsmål (SOU 2005:66), del 5 – Utvecklingen

av den ekonomiska jämställdheten, samt del 6 – om arbetsmarknad och arbetsliv (finns på Kvinnofrontens
hemsida).

 Linnea Nilsson: Vägen till karriären – en polska. Kvinnofrontens nyhetsbrev 1/2006 (finns på
Kvinnofrontens hemsida).
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