
DE LÄGAVLÖNADE

Vid ett stormöte (anordndt aa Grupp B)'

redogjorde Per Holmberg, ledare t'ör den

s. k. låglönewtredningen f ör några centrala

B. Det förekommer stora
löneskillnader

Dessa löneskillnader kan bero På:
Utbildning. Den stora klyftan mellan inkomst-

tagarna (oavsett lön) går vid studentexamen. Kvin-
,',o. h"t ör,ervägande sämre utbildning, ofta på grund

;rv fan-rilieinstitutionens traditioner.
Kön. Kvinnor har oavsett civilstånd och ålder

dåligt betalt om de har lägre utbildning än student-
exanlen.

Civilstånd. De icke gifta männen tned liigre ut-
bildning än studentexamen har dåligt betalt' Bland
männen slår civilståndet hårt. Högavlönade män

rir sorn regel gifta. Äldern spelar särskilt stor roll
för de icke-gifta männen. Kvinnor avlönas som on1

dc vore gifta eller försörjda av någon. Gifta män

fijrutsätts alltid försörja någon. Ogifta män förut-
sätts försörja endast sig själva och ligger diirför
liinemässigt närmare kvinnorna, även om skillna-
derna den-r emellan trots allt är stora.
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t'rågor.

Hur blir man lågavlönad ?

Hur fungerar personalchef er, f ackf örcningar
m. m.?

Hur uppstår höga respektive låga löner?
Svaret på dessa frågor ger en beklämmande bild'

De som bestämmer är personalcheferna eller arbets-
givarna själva. Fackf öreningarna har inte mycket
att säga till om. Företagen har ingenlörer,, jurister,

civilekonomer och datamaskiner till hjälp. Efter
kanske två till tre veckors förberedelser på tjänste-
tid kommer arbetsgivarna utvilade och väl rustade

till förhandlingarna.
Vad har fackföreninglrn:r att sättrr upp Ittot tlct-

ta? Kanske två eller tre kvällar, utan några sol'n

helst tekniska medel eller ekonomiska experter till
hjälp, är oftast allt vad en fackförening på det loka-
la planet kan prestera.

Den fackliga sidan befinner sig i ett klart under-
läge. På det lokala planet finns inte alls den balans

mellan de två lägren som existerar vid de centrala
förhandlin garna mellan t. ex. LO och SAF'
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Två huvudorsaker till att mänskor

har låga inkomster

A. Man har ei full sysselsättning

I Sve rigc lörckonrmer clt .rrbctslöshct sorl) bcrör ca

1 miljon personer under loppr:t av ett år. Detta in-
ncbär att i miljon personer har starkt reducerad
sysselsiittning och därmed också starkt rcducerade
inkomster.

Denna arbetslöshet kan bero på:

Oppen arbetslöshet ca 40O.OOO Personer. Iriirdel-
ningen mellan män och kvinnor lika'

Dold arbetslöshet ca 6OO.OO0 Persone r. Bland
dessa befinner sig övervägande kvinnor. Det är dels

kr.innor som gärna skulle vilja arbeta, men har gi-
vit upp hoppet om att kunna få något att göra, dels

kvinnor sorn arbetar delticl. men vill arbeta heltid,
dels också de 3OO.OOO kvinnor som skulle vilja ar-

beta om barntillsynen vore ordnad.
Sjukdom. I Sverige är över 1 miljon personer sju-

ka minst 1,4 dagar per år i åldrarna 1,8-67 är.
IOO.OOO personer är förtidspensionerade och siuka

året onr. Många iir förtidspensionerade nle r eller
nrirrdre tlot sin vilja. De har i många fall väldiga
arbetsresurser som ej tillvaratas. Det finns en ten-
dens till att man hellre ger förtidspension eller so-

cialhjälp till mänskor med nedsatt hälsa än att man

ordnar lämpliga sysselsättningar åt dem.

Sjukdom och arbetslöshet är en vanlig kombina-
tion särskilt hos socialhjälpstagarna. Man är sjuk vis-
sa delar av året och arbetslös vissa.
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Uad innebär det att leva på en in-
komst au 15.000, 50.000 eller
100.000 kr per ar?

Man måste för att få en bild av detta översätta
kronor till reella rermer.

Hur bor, ärer, rekreerar man sig? Hur är ens
hälsa, ens politiska tillstånd? Svaret blir att lågav-
lönade är mest utsarta för skador urom när det gäl-
lcr röknir-rg och alkoholkonsumrion. De hc;gavlo-
nrcle röker och dricker betydligt mer än de lågav-
lijnade. Dären-ror lider de lågavlönade mer r., ,ygg-
ont, synskador, hörselskador m. m. Bostadsstandar-
den är givetvis sämre.

Man har som lågavlör-rad längre arbetstider, mera
kontroll på sig, sämre arbetsförhållandcn, svårarc
att kunna telefonera eller på annat sätt få kontakt
med yttervärlden.

Ovannämnda förhållanden leder alltså till att låg-
avlönade i stor utsträckning riskerar

1) Sämre hälsa och därmed också störrc siuklc-
dighet. Hiigavlör-rade personer kan lättare sköta sitt
arbete även om de drabbas av etr lättare olycksfall
ellcr någon annan forrn av lindrigare sjukdom. Den
faktiska hälsan är sämre hos lågavlönade därför att
de ej kan tillåta sig den hälsosammare kost som be-
hövs, eller den bättre bostad eller uppbyggande re-
kreation som är nödvändig för en god fysisk och
psykisk balans. De lågavlönade har också hälsofar-
ligare yrken, br,rller, smuts (all smuts är inte "ren',),
llaser, stoffer av olika slag n-r. m. Sådant drabbar yt-
terst sällan till exempel en Saco-medlen-r.

2) Arbetslöshet. Mänskor rned små inkomster har
sonr regel, onl de är män på grund av sin utbild-
ning eller sitr civilstånd, om de är kvinnor dels på
grund av sin utbildning, rnen i lika rtor grad iå
grund ar. sitr kön, lägre anspråksnivå. För att få det
skapligt måsre man ha hög anspråksnivå. Anspråks-
nivån är också helt olika beroende på vilken löne-
grupp nran tillhör. En obefordrad akademiker är
cn n-risslyckad akadenriker, nlen en arbctare iir cn
glad arbetare onr l-ran får stå kvar på en stabil nivå.
De lågavlönade har dessutom kortare uppsägnings-
tid och är mer berörda av säsong- och konjunktur-
växlingar. Här är kvinnor mer utsarta än män, då
deras arbetskraft ofta betraktas sonr en reserv. Stiir-
re delen av de cxtrerlr lågavlönade iir också oorga-
niserade, vilket innebär att de inte har nåeot fack-
ligt skydd bakorn sig.

3. Politisk fattigdom. Innebär enligt låglöneutred
ningens definition atr man ej har förmåga "r, ö.r.rl
klaga muntligt eller skrif tligt err beslut som en
myndighet fattat och som man av någon anledning
är missnöjd med.

Var tredje person i Sverige kan ej överklaga var-
ken muntligt ellcr skriftligt ett sådant beslut. Detta
innebär att personen i fråga ej kan ta y^ra på sina
dcmokratiska rättigheter.

Inte ens hälften av denna tredjedel har någon som
kan hjälpa der-n arr ta vara på deras rättigheter.
Over en miljon n-ränniskor är vanmäktiga i här
nämnda avseenden. De lågavlönade är politiskt ur-
fattiga. Till gruppen av politiskt utfattiga hör ock-
så arbetarl-remm af ruarna.

Om man, efter att ha hört Per Hohnbergs anfö-
r:rnde, betänker arr srörre delen av de lågavlönade
är kvinnor innebär detta att kvinnor:

Ar - beroende på de hälsorisker som fijl-
jcr med lågavliinade yrken - mer utsatta för
sjukdomar.

Ilor, ätcr, rekrecrar sig dåligt. Har sär'nre
erbctsförhållanden. Har svårighe tc r art fä
kontakt med yttervärlden under arbetstid.

Har mindre möjligherer atr delta i politisk,
kulturell eller annan skapande verksamhet. Ar
oftare oorganiserade, vilket leder till arr
kvinnor:

Ar hårt drabbade av politisk f attigdom,
som i sin tur leder till:

Låg anspråksnivå och en trygghet som är

115:,-"0 
noll, eftersom detta inncbär atr kvin-

Ofta ej är fullt sysselsatta, hur gärna de iin
skulle vilja vara det.

Drabbas lättare av fullständig arbctslcjshet.

Om man sedan betänker, att det är kvinnorna,
sor-rl med dessa urdåliga utgångsmöjlighcter skal,
bära fr;rnr det konrmande släktet och också förut-
sätts fostra detsamma undrar man faktiskt vad dc
så kallade "skapelsens herrar" och "samhällets stöt-
tepelare" tänker på? De kan narurligtvis svara, att
fostra skall de inte göra ensamma. Tyvärr är det
dock så, att en stor del av just de lågavlönade kvin-
norna har att bära detta ansvar ensamma.

Vilket gör saken ännu värre.
Hjördis Levin
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