
Ligeløn 

Dansk Sygeplejeråd har i en lang årrække kæmpet for 
ligeløn. I samme periode har DSR forsøgt at få de andre 
faglige organisationer med på forslaget om at gøre 
noget ved ligelønnen. Men det har været vanskeligt. Ikke 
fordi de øvrige faglige organisationer afviser, at der er et 
ligelønsproblem, men fordi det er dem, som skal være 
med til at betale, hvis der for alvor skal gøres noget ved 
løngabet. Og det er svært for dem, for det vil betyde, at 
deres faggrupper vil få mindre lønstigninger, hvis syge-
plejerskernes løn skal hæves ekstraordinært. 

Når det hænger sådan sammen skyldes det, at de penge 
der er at forhandle om på det offentlige område besty-
res af Finansministeriet og i sidste ende besluttes af et 
flertal af medlemmerne på Christiansborg. Har flertallet 
på Christiansborg en politisk dagsorden om, at der f.eks. 
skal være tæt på nulvækst i den offentlige sektor, så 
betyder det i praksis, at der ikke er vilje og penge til at 
gøre noget ved særlige udvalgte problemer som f.eks. 
uligelønnen.  

Man kan sige det på den måde, at med det nuværende 
politiske klima bliver den kage, der er at forhandle om 
ikke større selvom Dansk Sygeplejeråd opnår sympati 
for sit ligelønsproblem hos arbejdsgiverne og de øvrige 
faglige organisationer. Kagen, der forhandles om, har én 
bestemt størrelse, og er der nogle – som f.eks. DSR – der 
ønsker et større stykke af kagen, så er der andre, der får 
et mindre. Og hvis nogle skulle få et mindre stykke, er 
der en stor risiko for, at de faggrupper stemmer nej ved 
urafstemningen om resultatet, og så kan de havne i en 
konflikt.

Der meldes en økonomisk ramme ud, som der stort 
set ikke kan rokkes ved, og derefter overlades det til 
de faglige organisationer selv at finde ud af, hvordan 
kagen skal fordeles. Det er en vanskelig opgave, for alle 
ønsker at sende et resultat ud til medlemmerne, som 
er lige så godt som det, alle de andre offentligt ansatte 
har fået. Man må således konstatere, at ligelønspro-
blemet ikke kan finde sin løsning ved de traditionelle 
overenskomstforhandlinger. 

Siden konflikten i 2008, hvor det blev meget tydeligt, 
at forhandlingssystemet ikke kan løse ligelønsproble-
met, har Dansk Sygeplejeråd flyttet sit løsnings-fokus 
til Christiansborg. Det vil sige, at Dansk Sygeplejeråd 
sammen med andre faglige organisationer med samme 
ligelønsproblem, løbende gør de folkevalgte opmærksom 
på, at løngabet mellem mænd og kvinder på det danske 
arbejdsmarked er 15,7 pct. og det især skyldes, at mange 
kvinder arbejder i den offentlige sektor, hvor lønnen er 
relativ lav. Det er som nævnt et flertal på Christiansborg, 
der bestemmer hvor mange penge, der må bruges på 
lønninger i den offentlige sektor, og det er derfor de folke-
valgte, der sidder med nøglen til at skabe bedre lønvilkår 
for sygeplejerskerne.

Dansk Sygeplejeråd søger løbende at være i dialog med 
centrale medlemmer af Folketinget. Vi må dog konsta-
tere, at arbejdet med ligestilling og ligeløn står næsten 
stille blandt hovedparten af de politiske partier. Der er 
f.eks. ingen af de regeringsbærende partierne, der aktuelt 
mener, at uligelønnen er deres problem. 

Fra Dansk Sygeplejeråds side har vi alene det seneste års 
tid ført kampagner for bedre løn til kvindedominerede 
grupper, dannet alliancer med andre organisationer 
med samme ligelønsproblem, skrevet debatindlæg og 
kronikker om problemet, holdt møder med politikere på 
Christiansborg osv.  Der gøres en intensiv indsats for at 
flytte politikernes viden og holdninger til ligeløn.

Men der er brug for alle gode kræfter blandt sygeplejer-
skerne for at råbe politikerne op. Hvis vi alle sammen i 
alle de sammenhænge, hvor vi møder politikere, både 
dem der er valgt lokalt og centralt, gør opmærksom på, at 
de har ansvaret for et uløst problem, så har vi lagt vigtige 
spor ud for at opnå ligeløn.

Dansk Sygeplejeråd vil i efteråret 2017 fører forskellige 
kampagner for at fastholde ligelønsspørgsmålet generelt 
og sygeplejerskernes løn specifikt på den politiske dags-
orden. Det vil ske gennem forskellige medier, så husk 
blandt andet at tjekke www.dsr.dk og DSR’s facebookside. 


