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LIKESTILLING UT AV EØS
– EUs markedsregler har stukket kjepper i hjulene for flere gode
likestillingstiltak i Norge siden likestillingsområdet ble omfattet av
EØS-avtalen, sier Torunn K. Husvik, som stiller seg uforstående til at
Regjeringen kan forsvare at Norges likestillingspolitikk underlegges EUs
regler for det indre markedet.

Torunn K. Husvik

Både EU og Norge har tatt
FNs kvinnekonvensjon inn
i sitt lovverk. Den slår fast
at det trengs midlertidige
særtiltak for å fremme likestilling mellom menn og
kvinner. Konvensjonen skiller seg derfor fra EU-reglene
ved å forby diskriminering av
kvinner, ikke diskriminering
av kjønn.
EU og EØS-avtalen krever
at kvinner og menn til enhver
tid har nøyaktig samme formelle rettigheter.

Mot tilrettelegging for kvinnelige entreprenører
I lys av den skjeve kjønnsfordelingen blant entreprenører i Norge har
regjeringen presentert en handlingsplan for å få fram flere kvinnelige
entreprenører. Bakgrunnen var enkel; Bare én av fire som starter egen
bedrift, er kvinne. Kvinner satser i gjennomsnitt 15.000 kroner av egne
penger på å komme i gang, mens menn satser 50.000 kroner.
Tiltaket som har vist seg å være et omstridt forslag, i alle fall i ESAs
øyne, var en ny støtteordning for småbedrifter i utkantstrøk. Søknader
fra kvinner skulle legges øverst i søkerbunken, et enkelt grep for å jevne
ut forskjeller mellom kjønnene. Dette kunne ikke ESA godta. Argumentet
er at tiltaket er i strid med EUs likestillingsdirektiv som krever likebehandling av kvinner og menn, ikke positiv forskjellsbehandling av
kvinner.

– Dette fører til at positiv
særbehandling blir umulig.
Slik fratas vi en rekke gode
verktøy i kampen for likestilling, sier lederen for Nei til
EUs kvinnepolitiske utvalg.
Nei til EU reagerer sterkt
på at reglene for EUs indre
marked skal veie tyngre enn
FNs kvinnekonvensjon.
– Norge burde aldri gått
med på at likestillingsfeltet skulle være del av EØSavtalen, påpeker Husvik.
Nei til EU mener at den

endelige beslutningsmyndigheten for norsk likestillingspolitikk ligger i det organet som er valgt til å ivareta
våre interesser – det norske
storting.
– Nå er det på tide å slå et
slag for en likestillingspolitikk
med handlekraft. Likestilling
må ut av EØS-avtalen, sier
Nei til EU-nestlederen
med klar adresse til
stortingspolitikerne.

Nektet øremerking av kvinnelige professorater
I 2003 fastslo EFTA-domstolen at norske universitet handlet i
strid med EU sine krav til likebehandling når de utlyste stillinger øremerket for kvinner i fag der bare menn var professorer.
Et norsk likestillingstiltak ble altså dømt ulovlig ut fra EU sine
likebehandlingsregler.
EUs regler for det indre markedet står dermed i veien for
effektive likestillingstiltak ved norske universitet. I tida som
har gått etter EFTA-dommen har det vist seg at det i høy grad
trengs særtiltak for å styrke rekrutteringen av kvinner til høyere vitenskaplige stillinger. Til tross for at 60 prosent av studentene er kvinner, var det fremdeles bare 17 prosent kvinner blant
professorene.

Samarbeid mellom Nei til EU og Fagforbundet
Nei til EU har gått sammen med
Fagforbundet og sørget for en ny
utredning av det omstridte tjenestedirektivet, denne gang med
spesielt fokus på konsekvensene
for offentlige tjenester.
Rapporten ble presenteret på
et seminar på Folkets hus i Oslo
i slutten av april. Den slår fast at
dersom Norge implementerer EUs
tjenestedirektiv, vil grunnleggende offentlige tjenester ikke være
trygge. Utrederne bak rapporten
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frykter at tjenestedirektivet vil
være en pådriver for ytterligere
liberalisering i EU/EØS-området.
Motivasjonen for å lage denne
utredningen var blant annet at
den konsekvensutredningen av

direktivet som regjeringen bestilte,
blant annet fra forskningsstiftelsen Fafo, hadde et altfor snevert
mandat. Begge organisasjonene har
erkjent at vi trenger mer kunnskap
for å få til en skikkelig, offentlig

debatt om offentlige tjenester og
direktivet. Rapporten skal legges
fram som underlagsmateriale for
Landsstyret i Fagforbundet sin
behandling av direktivet i juni.
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Arbeidsgruppe om
tjenestedirektivet og
offentlige tjenester
Arbeidsgruppa har sett på de
samme problemstillingene
som utredningene Næringsog handelsdepartementet (NHD) har bestilt om
tjenestedirektivet.
Arbeidsgruppa har først og fremst
konsentrert arbeidet sitt om
offentlige tjenester. Resultatet har
blitt et grundig arbeidsdokument.
Gruppa har fokusert på en rekke
problemstillinger som de mener
NHDs utredninger ikke besvarer,
å vil med rapporten sette disse
på dagsorden. Rapporten åpner
for en rekke spørsmål som det er
avgjørende at regjeringen besvarer i forbindelse med sin behandling av tjenestedirektivet, i tråd
med Soria Moria-erklæringens
målsettinger.
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Velferdsstaten er basert på prinsippet om å yte etter evne og få
etter behov. Offentlig sektor er
bærebjelken i velferdsstaten, og
velferdsordningene skal eies,
finansieres og drives av det offentlige. Trygge, godt kvalifiserte og
motiverte offentlig ansatte gir de
beste tjenestene.
De kjenner behovene og mottakerne av tjenestene best, og har
kompetansen. Menneskene som
arbeider i det offentlige har krav på
å få vite hvordan tjenestedirektivet
vil påvirke deres arbeidsdag.

Gruppa har bestått av:
Dag Seierstad (Nei til EU)
Peder Martin Lysestøl
(Høyskolen i Sør-Trøndelag)
Trond Nordby (Universitetet i Oslo)
Hans Holte (Utdanningsforbundet i Oslo)
Morten Harper (Nei til EU)
Unni Hagen (Fagforbundet)
Rolv Rynning Hanssen (Fagforbundet)
Hilde Loftesnes Nylén (Nei til EU)
Rakel M. Solbu (Fagforbundet).
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e at alle har
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Nei til EUs

KVINNEKONFERANSE

noen som taper mer enn andre.
– I EU blir helse fortsatt
sett på som et i hovedsak nasjonalt anliggende. Men idéen
om at helse bør være en grenseoverskridende vare, lever stadig. Idéen om fri flyt av varer
og tjenester vinner alltid i EU,
fordi den er selve kjernen i prosjektet. Noen vil bli veldig, veldig rike om vi privatiserer helsetjenestene. Men hvordan vil
Hybelkaniner i korridorene
dette fungere for samfunnet
Det offentlige helsevesenet blir
Jadda
som helhet? Det
er Jadda
svært manutsatt for et stadig mer massivt Kvinnegruppen
på fjorårets
konferanse
ge sykdommer
som
aldri vil
press på at det skal bli mer effek- opptrådte
«lønne seg» for de private. Pritivt, i alle ledd. – Hvis dere ikke
vatiseringen av helsevesenet
klarer dette, gir vi heller jober en feil strategi som ikke vil
ben til de private, er omkvedet.
gjøre oss noe godt, fremholder
Så skal det spares og strammes
Sørensen.
inn.
– Dagens system – der vi
– En konsekvens på innspahar en miks av private og ofringene ser man på det stadig
fentlige tjenester – har allerede
dårligere renholdet på sykehuSted: Sangersalen på Håndverkeren Konferansesenter,
påført helsevesenet store skasene. Infeksjonene er på fremder. Vi som jobber i helsesekmarsj.
Hybelkaninene
danser
i
Rosenkrantz gate 7. NB! Programmet er foreløpig
toren må bruke store ressurkorridorene.
ser hver eneste dag på alt fra
Skritt
for
skritt
uthules
det
Lørdag - Hverdagsliv i Europa
- EUsDedirektiver
–
stoppeklokker
til anbudsbeoffentligeSøndag
helsetilbudet.
pri09.30: Registrering.
betydning
for offentlige
tjenester
skrivelser
Vi må føre timelister
vate
opp de offentlige
10.00: Åpning ved Torunn Kanutte Husvik, leder av Kvinneutvalget i Nei til
EU kjøper
tesen skulle være i den helt riktige størrelsen, kan du jo være
glad. Men hvis du trenger en
størrelse som den private tilbyderen ikke finner det profitabelt
å tilby, får du ta til takke med at
man lirker den litt for store eller
litt for små utgaven på plass likevel. Og hvem betaler for dette
dårligere, private tilbudet? Jo,
det offentlige sykehuset!

Invitasjon til Nei til EUs åttende
Kvinnekonferanse 11.- 12. oktober 2008

10.05 Hilsning ved Heming Olaussen, leder i Nei til EU
10.15 Kulturelt innslag
10.30-11.10 Kvinner i arbeidslivet i EU
11.10-11.30: Spørsmål og debatt
11.30-12.10 Hverdagsliv på anbud
12.10-12.30: Spørsmål og debatt
12.30-12.45 Topp 5 dumme ting som må på anbud, Torunn K. Husvik
12.45-13.30: LUNSJ på huset
13.30-14.10: Kvinner i jordbruket -rettigheter og muligheter i EU
14.10-14.30: Spørsmål og debatt.
Enten:
14.30- 15.10: Muligheter for mattrygghet
15.10-15.30: Spørsmål og debatt.
Eller:
14.30- 15.10: EUs planer om felles skilsmisselovgivining,
15.10-15.30: Spørsmål og debatt.
15.30-16.15: Gruppearbeid
16.15-17.00: Oppsummering og debatt
17.00-18.00 Paneldebatt våre internasjonale gjester
18.00: Slutt for dagen.
Vi går ut og spiser sammen.

Kvinnepolitisk nyhetsbrev
Torunnhusvik@gmail.com
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Nei til EU
Storgata 32
0184 Oslo

10.00-10.30: Kulturelt innslag
10.30-11.10: EUs helsedirektiv/ utvikling på helseområdet
11.10-11.30: Spørsmål og debatt
11.30-12.10: EUs tjenestedirektiv - Sosialdumping i
kvinneyrker, Jorid Tveita, Fellesforbundet
12.10-12.30: Spørsmål og debatt
12.30-13.30: Lunsj.
13.30-14.00 EUs tjenestedirektiv - betydning for offentlige
tjenester, Bjarne Jensen, utreder for regjeringen
14.00-14.30
tjenestedirektiv
– fare
og
helt
nedfor
tilhelse
minuttnivå.
Vi må
helseansatte.
TilbyrEUs
høyere
lønn
bruke stadig mer av vår tid til
og bedresosialsektoren
arbeidsforhold.
14.30-15.00: Spørsmål og debatt
å agere som kjøpmenn. Dette
– Men
hvorfor kan et privat
15.00-15.15: Avslutning, ved Torunn Husvik, leder av
arbeidet fører jo ingen steder
sykehus Kvinneutvalget
friste med roi NtEU
og fred

– Idéen om fri flyt av varer og
tjenester vinner alltid i EU, fordi
den er selve kjernen i prosjektet.

hen.
og bedre arbeidsmiljø? Jo, forKarina Rohr Sørensen
di de barePåmelding;
utfører planlagte
opp- 2008. Deltakeravgift
Innen 5.oktober
kr250,-. understreker
at detenkel
er viktig å
gaver. De(100
private
takker
bareogjapensjonister)
kr,- for
studenter
inkludert
lunsj begge
dager.
Meld
også fraholde
om spesielle
behov
fokus på
EUs tjenesteditil de jobbene
de har
tid til.
Når
barn, mat
og lignende).
rektiv.
Samtidig har danskene
man bare(bevegelseshemninger,
trenger å utføre planKontakt: kvinneutvalget@neitileu.no, telefon: 22179020
mer enn nok å gjøre i kampen
lagte oppgaver
kan man selvfølmot den nye reformtraktaten.
gelig tilby ro og fred til både per–Junibevægelsen har lovet
sonalet og pasientene. Dermed
en flaske god vin til den som
oppleves de private sykehusene
kan påvise forskjellen på den
som både «bedre» og mer «profegamle og den nye traktaten.
sjonelle» enn de offentlige. Men
Ingen har ennå hentet flasken,
det private sykehuset trenger
sier Sørensen – som kommer
ikke tilby en kostbar akuttbemed følgende appell til norske
redskap. Det offentlige E-post:
sykehuneitileu@neitileu.no
søstre og brødre:
set må holde åpent når det
På privanett: 	 www.neitileu.no
– Hold dere utenfor EU. Vi
te stenger kl. .
derefebruar
på utsiden!
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– 2008
seringen. Men som alltid er det

