Udgivet af Dansk Kvindesamfund

Vejen til lige muligheder for begge forældre

* 3 mdr. af barselsorloven skal øremærkes faren og bortfalde,
hvis han ikke bruger dem
* Der skal oprettes en central barselsfond, som både arbejdsgivere og lønmodtagere betaler til. På den måde koster
det lige meget at ansætte en kvinde eller en mand, og de er
dermed lige attraktive for arbejdsmarkedet

* Der skal gives fuld løn under barsels- og forældreorloven
til både kvinder og mænd. Sådan får arbejdsgiveren fuld
kompensation, uanset om han/hun ansætter en kvinde eller
en mand

* En central barselsfond skal dække alle udgifter under
barselsorlov, som andre sociale ordninger ikke dækker. Fx
sygdom under graviditet eller skånejob for gravide, der ikke
kan udføre de sædvanlige arbejdsfunktioner
Dansk Kvindesamfund er en ikke-statslig forening (NGO), der arbejder
for reel ligestilling mellem kvinder og mænd i Danmark såvel som
internationalt.
Mere information om Dansk Kvindesamfund og uddybende visioner for
den centrale barselsfond fås på www.kvindesamfund.dk eller ved at
kontakte vores sekretariat i København på 33 15 78 37

Minister for Ligestilling har udgivet en lille bog Far,
mor og børn om forældremyndighed, orlov, løn,
pension og økonomi. Få mere at vide på www.lige.dk
eller 33 92 33 11

* Kontakt dit eget fagforbund, arbejdsformidlingen
eller din A-kasse og hør, hvilke muligheder du har for
at benytte dig af den samlede barselsorlov og få styr
på de økonomiske muligheder og konsekvenser ved
at tage barsel
* På pensionskassen Skandias hjemmeside
www.skandia.dk kan I lave jeres egen
pensionsberegning og få diverse gode råd mht.
pension i forbindelse med orlov
* Ligestillingsministeriet foreslår, at man sparer op for
at tage barsel. Kontakt din pensionskasse eller bank
og hør, hvad de vil tilråde
* På hjemmesiden www.gravidmedjob.dk kan du
læse mere om kampagnen ”Gravid med job”. Siden
henvender sig både til gravide, arbejdsgivere og
læger/jordemødre og laves af flere fagforeninger i
fællesskab

Hvordan gør jeg?

Dansk Kvindesamfund har derfor følgende forslag:

Se Beskæftigelsesministeriets hjemmeside
www.bm.dk for yderligere information om barsels- og
forældreorloven og mulighederne for deling, deltid og
forskydning af de to orlovsordninger

Barselsorlov
Forældreorlov
Økonomi
Pension
Arbedje
Mor
Far
Børn
Karriere
Job
Hjem
Familie

Dansk Kvindesamfund mener, at en fælles central barselsfond
vil være med til at bane vejen for lige muligheder for både
kvinder og mænd. Traditioner er svære at bryde, men Dansk
Kvindesamfund tror på, at det vil være en fordel for både børn
og voksne, hvis barsels- og forældeorloven i højere grad bliver
et fælles anliggende for nybagte mødre og fædre.

Her kan du få mere information

Bedre barsel for alle

Dansk Kvindesamfund mener, at det er en samfundsopgave
at arbejde for reel ligestilling mellem kvinder og mænd. Når
det handler om barsels- og forældreorlov drejer det sig om
at sikre forældrenes ligestilling i forhold til barnet, hjemmet og
arbejdsmarkedet. Uanset hvem der tager orlov og uanset den
enkeltes indkomst.

