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ST-kravet
på minskad
arbetstid
ligger kvar
STs medlemmar bromsar hellre sin konsumtionsökning än ger avkall på planerna för en
kortare arbetsdag från
1991. Det betonar förbundsordföranden Olle
Söderman i ett brev till
arbetsmarknadsminister
Ingela Thalén.
Förra onsdagen skickade
ST 16 500 namnunderskrifter till Thalén.
Namnuppropet inom ST började i våras som en protest mot
arbetstidskommitténs b e t ä n k a n de.
Enligt
arbetstidskommittén
skulle den utbyggda föräldraförsäkringen och den sjätte semesterveckan ta allt utrymme för arbetstidsförkortningar fram till
1995.
Även därefter skulle utrymmet för arbetstidsbegränsningar
vara mycket litet. E n minskning
av veckoarbetstiden från 40 till
38 eller 39 timmar var enligt
kommittén en rimlig b e d ö m ning, om utgångspunkten var en
årlig produktivitetsökning på
mellan en och två procent. Och
detta inom en 20-årsperiod.

Kravet kvar
STs krav på kortare arbetstid
kvarstår dock.
- Vår uppfattning är att utrymme finns, säger Olle Söderman.
- V i är beredda att tillsammans betala för ett första steg
mot sextimmarsdagen genom att
ta av vårt konsumtionsutrymme.
Inför T C O - S och S A V s förhandlingar har förbundet lagt ett
yrkande om att en halv procent
av lönesumman under en sjuårsperiod läggs i en pott. M e d denna pott bekostas steget från 40timmarsveckan t i l ! en veckoarbetstid på 37,5 timmar.
1991 skulle potten, enligt ST,
ha blivit tillräckligt stor för att
medlemmarna skulle kunna ta
detta första steg mot sextimmarsdagen. Dessutom, säger
ST-ordföranden, har de faktiska
kostnaderna för alla hittillsvarande
arbetstidsförkortningar
bara uppgått till hälften av de på
förhand uppgjorda kostnadsberäkningarna.

Diffust framtidsprojekt
- N u verkar det som om arbetstidskommittén vill lägga locket på. Sextimmarsdagen som
slutmål tycks ha tappats bort helt
och hållet, den o m n ä m n s bara
som något diffust framtidsprojekt, säger Olle S ö d e r m a n .
- Tar vi inte ett första steg
mycket snart kommer trovärdigheten i kravet på sex timmars arbetsdag helt att försvinna. M e n
67 procent av Statstjänstemannaförbundets
medlemmar är
kvinnor, och från dem har vi ett
mycket starkt tryck på oss att
agera. Och vi kommer att fortsätta driva kravet på minskad arbetstid.
TOVE NANDORF
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tidningen

TCO-chef uppmanar andra män:

Ta ledigt, pappor!
Det är ju så roligt
- Det är en stor lyx att få
vara hemma med de här
två, små barnen. Så länge
de är så här små är det
nog jag som har störst utbyte av vår samvaro. Men
när de blir större får det
betydelse för dem att deras pappa var hemma
med dem när de var små.
Jaan Kolk, chef för TCOs
samhällspolitiska avdelning, är pappaledig och
funderar över vad det betyder.
När TCO-tidningen
kommer
har telefaxen just spottat ut ett
meddelande till pappaledige Jaan
K o l k . De små tvillingflickorna K a rin och M a r i a , 15 m å n a d e r , lämnas för en stund över till journalisten och fotografen. Pappa studerar meddelandet, ringer i all hast
några samtal för att avhandla innehållet innan han ställer upp för
fotografering och intervju.
Scenen är en levande illustration till hur det kan gå till hos en
föräldraledig pappa som också är
chef.
- Faxen gör det lättare för mig
att upprätthålla kontakten med
jobbet. D e n underlättar för mig
att ta föräldraledigt, säger Jaan
Kolk.

Roligt ta hand om barn
Jaan K o l k tycker pappan har
stor betydelse för barnen. Tre och
ett halvtårige Martin har just kommit på att det finns könsskillnader
och funderar mycket på det. D å är
pappan viktig. Särskilt som Martin

Men han menar att det fa
många kvinnor som inte vill släpp
ifrån sig barnen. I takt medatti
blir vanligare att pappor tar ledij
och att föräldraledigheten ti
längre måste kampanjer få dess
kvinnor att ändra inställning oc
släppa ifrån sig barnen.
- Det handlar inte bara omi
motivera papporna - också omi
motivera mammorna.
I föräldraförsäkringen finns!
stimulans som gör att föräldran
måste t ä n k a efter vem som si
vara hemma eftersom papp
skriftligen måste överlåta sin I
dighet till mamman om han in
vill ta ut den.
- Det är viktigt och bra atti
åldrarna måste ta ställning, såg
Jaan K o l k .

Kris till hösten
Jaan Kolk är pappaledig för att det är roligt att ta hand om tvil- Nästa höst blir det stor krisil
lingarna Karin och Maria. Telefaxen underlättar för honom att miljen K o l k om de inte far daj
plats åt tvillingarna som då är»
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hålla kontakt med jobbet.
på dagis enbart ser kvinnor som
tar hand om barn, diskar, städar
och gör annat hemarbete. Martin
har redan uttryckt förvåning över
att hans pappa sysslar med sådant.
A t t pappor skulle ha en moralisk skyldighet att var pappalediga
tycker Jaan K o l k är fel. Det är
inte ett bra skäl för pappor att
vara hemma med sina barn.
- Det är för att det är roligt och
trivsamt att ta hand om barn som
även m ä n n e n ska göra det, säger
Jaan K o l k , som också var pappaledig när M a r t i n var mindre, fast
då varannan dag.
H a n framhåller att vi lever i ett
bra samhälle som tilllåter föräldrar att vara lediga med full betalning för att ta hand om sina barn.
- M a n brukar säga att det inte

är någon större skillnad mellan de
sociala f ö r m å n e r n a i europeiska
länder längre. M e n när det gäller
föräldraledigheten är det en väldig
skillnad. T i l l vår föräldraförsäkring finns ingen motsvarighet i något annat land, p å p e k a r Jaan
Kolk.

Lättare för äldre
Jaan K o l k tror det är vanligare
att lite äldre pappor tar ut föräldraledigt. Det är lättare att var ledig för en 40-åring än för en 25åring sofn håller på att etablera sig
på arbetsmarknaden och är precis
i början av sin karriär.
- N ä r man är äldre har man
upptäckt att det finns andra värden än att bara arbeta, säger Jaan
Kolk.

två år.
- Fan ta kommunen om d
inte fixar fram platser till dess,
brister Jaan K o l k .
Tidigare har syskon till bi
som redan har dagisplats auton
tiskt fått plats. Så är det inte lä
re i Stockholms kommun sod
dan länge befinner sig i barnfl
sorgskris.
- Föräldrapenning tills barm
är 18 m å n a d e r tycker jag är bo
Men sedan ska man stoppa od
stället satsa på daghemsutbyggm
och arbetstidsförkortning sura
sivt till sex timmar per dag. i
- Förutsättningen för att 18|
nåders föräldrapenning inte Ii
en kvinnofälla är att pappornaO
ut sin del av ledigheten, påpeb
Jaan K o l k .
A G N E T A BERGLf

Inte karl utan far till 100 procent
Facklärarförbundet
(SFL) slår återigen ett
slag för barnomsorgen.
För att understryka hur
viktig denna är och för att
visa upp det kvalificerade
arbete som utförs av de
anställda, arrangerar
SFL den andra barnomsorgsmässan den 10-14
oktober.
Succén från förra mässan 1987,
då 50 000 besökare k o m , verkar
upprepas. A l l a 21 000 platserna
vid de 126 seminarierna är bokade
av över 10 000 personer, vilket betyder att varje b e s ö k a r e i genomsnitt går på drygt två seminarier.
- Många kommuner använder
sina fortbildningspengar för att
låta sina förskollärare och fritidspedagoger fortbilda sig genom att
delta i barnomsorgsmässans semi-

narier, säger Kristina Gustafsson,
SFLs projektledare.

viktiga chefers, arbetskamraters
och inte minst kvinnors attityder
till föräldralediga m ä n är.

Dagens pappa
Sollentunamässan ä r , liksom
förra gången, m e d a r r a n g ö r för
barnomsorgsmässan som innehåller en idédel med föreläsningar,
seminarier och debatter samt en
utställardel.
Bland de 250 utställarna finns
också T C O i en monter som ägnas
papporna. D ä r kan man varje dag
under mässan m ö t a "Dagens Pappa", exempelvis S K T F s ordförande Sture Nordh och T C O - S förste
ombudsman Rune Larson. D e berättar bland annat om hur de fått
egna barn och facklig k a r r i ä r att
gå ihop, eller inte gå ihop.
- N u ska mannen inte bara vara
karl till 100 procent utan också far
till 100 procent, travesterar Gunn
Franzén Ljung, socialombudsman
på T C O , som ger ut en skrift som
just heter "Far till 100 procent"
inför barnomsorgsmässan.

;

I den understryker T C O hur

Dåligt utnyttjande
Föräldraförsäkringen har byggts
ut, och fortsätter att byggas ut.
1988 erhöll exempelvis den lediga
föräldern föräldrapenning, som är
samma som sjukpenning, i nio månader och garantibelopp (nu 60
kronor om dagen) i tre m å n a d e r .
1991 ska den ledige föräldern få
föräldrapenning i sammanlagt 18
m å n a d e r . Just nu är det tolv m å nader med föräldrapenning och
tre med garantibelopp, som gäller.
Det stora problemet är att bara
23 procent av papporna använder
sig av denna förmån. Ä n n u värre
är att de bara svarar för 6 procent
av de uttagna föräldraledighetsdagarna.
- Kvinnor blir aldrig betraktade som likvärdig arbetskraft på arbetsmarknaden så länge inte m ä n
tar samma ansvar, och sin del av

frånvaron från arbetet, i sann
med föräldraskapet, säger Gt^
Franzén Ljung, som också |
kar:
- Arbetslivet är fortfaräl
uppbyggt för ensamstående i k
riären som kan delta i kurser,!
ferenser och arbeta övertid i
det kan inte smäbarnsförikj
särskilt inte mammor.

Dagisbrist
Samtidigt som föräldrap
en byggs ut så att föräldra:
vara hemma tills barnet ärlJi
nåder har riksdagen beslutall
alla barn ska kunna få bai
sorgsplats från och med 18i
ders ålder.
- M e n 1991 kommer det (
rande att fattas 90 000 da}
platser. Det är därför högtid!
får en lag som tvingar korr
na att bygga ut barnomsorj
ger G u n n Franzén Ljung.

