
Aarhus Universitetsforlag

Finlandsgade 29

8200 Aarhus N

tlf. 53 55 05 42

unipress.dk

Lønnen er lav i de traditionelle kvindefag. Og det er en uret-
færdighed, som de kvindedominerede fagforbund og deres 
medlemmer har kæmpet en lang, hård og til tider ensom kamp 
for at få ændret.  

Forskellige kønsroller og mere end 100 års tradition for at 
værdi sætte kvindearbejde ringere end mandearbejde bliver 
dog ved med at spænde ben. Alligevel har store kvindedomi-
nerede grupper som pædagoger, lægesekretærer og social- 
og sundhedsassistenter forsat kampen for lige løn. Også op til 
overenskomstforhandlingerne i 2018.

Pæne pigers oprør. Ligestillingsprojekter i de kvindedominere-
de fagforbund 1985-2010 fortæller historien om 25 års kamp 
for at opnå lige økonomiske forhold for mænd og kvinder. 
I et nutidshistorisk snit reaktualiserer bogen diskussionerne 
om ligeløn, barsel og det kønsopdelte arbejdsmarked, og den 
forklarer, hvorfor kvinders arbej de typisk værdsættes lavere 
end mænds. 

Bogens pointe er, at skal vi løse nutidens ligestillingsproblemer, 
må vi først forstå ulighedernes dybe historiske rødder. 

FORFATTEREN SIGER
“Jeg begyndte arbejdet med bogen ud fra en grundlæggende 
undren over, hvorfor vi som samfund systematisk lønner tra-
ditionelt kvindearbejde ringere end traditionelt mandearbejde. 
Efterhånden som arbejdet skred frem, blev jeg klar over, hvor 
vigtigt det var at få fortalt historien om de kvindedominere-
de fags lange kamp. Dels fordi den synliggør, hvor vi stadig 
mangler at få gjort noget ved ligestilling – og hvorfor det er så 
pokkers svært at gøre op med gamle uligheder. Og dels fordi 
jeg synes, at de mange mennesker i de traditionelle kvindefag 
fortjener en plads i dansk historieskrivning.”   
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