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Misstänker du att kollegan 
har en betydligt högre lön 
och känner dig diskrimine-
rad? Då ska du kunna kräva 
lönelistor på bordet – i alla 
fall i Finland.

Tobias Österberg/TT

Löneglappet mellan framför 
allt kvinnor och män i Finland 
ska minskas och verktyget för 
det är offentliga lönelistor. Det 
hoppas i alla fall regeringen 
med premiärminister Sanna 
Marin som lagt fram det omdis-
kuterade lagförslaget med för-
hoppning att det ska gå igenom 
före valet i april 2023.

– Vad som är centralt i reger-
ingens program är att eliminera 
orättvisa lönegap. De kommer 
nu att synliggöras mer rigoröst, 
säger jämställdhetsministern 
Thomas Blomqvist till nyhets-
byrån Reuters.

Just Finland placerar sig långt 
ned på jämställdhetslistan. I en 
OECD-rapport från i fjol fram-
kom att finländska kvinnor tjä-
nade 17,2 procent mindre än 
männen, vilket gör att landet 
placerar sig på en genant 37:e 
plats, långt bakom nordiska 
grannar som exempelvis Sve-
rige (12:a), Norge (8:a) och Dan-
mark (9:a).

En rapport som publicerades 
2018 visar att Finlands problem 
är detsamma som i många 
 andra västeuropeiska länder, 
det vill säga svårigheter för 
kvinnor att göra karriär, en seg-
regation på arbetsmarknaden 
när det gäller manliga och 
kvinnliga yrken liksom att det 
främst är kvinnorna som tar ut 
föräldraledighet.

Lagförslaget har dock stött på 
patrull från bland annat arbets-
givarorganisationer som ser det 
som en källa till fler konflikter 
på arbetsplatsen.

Finlands näringsliv (EK), cen-
tralorganisationen för det fin-
ländska näringslivet, lämnade 
också den arbetsgrupp som till-
sattes förra året i protest mot 
hur social- och hälsovårdsde-
partementet (SHM) hanterat 
frågan.

”EK stödjer jämställdhet och 
transparens men SHM:s sätt var 
så exceptionellt och arrogant 
att vi inte såg någon annan möj-
lighet än att lämna gruppen”, 
skriver Katja Leppänen, juridisk 
rådgivare vid EK, i ett mejl till 
TT.

Förslaget innebär i korthet att 
varje anställd har rätt att få 
 löneinformation om personen 
tror sig vara diskriminerad på 
grund av sitt kön. Den anställde 
behöver inte ange några skäl, 
och arbetsgivare ska heller inte 
kunna neka till att lämna ut in-
formationen.

Detta ska gälla såväl privat 
som offentlig sektor, men EK 
ser flera problem, poängterar 
Katja Leppänen:

”EK anser att detta går längre 
än vad som är nödvändigt och 
jämfört med något annat 
 EU-land. Kommer förslagen att 
träda i kraft kommer det påver-
ka atmosfären på arbetsplatser, 
skapa misstroende och ogrun-
dade påståenden”, skriver skri-
ver hon. ª

Få koll på kollegans 
lön – kontroversiell 
lag på gång i Finland
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Massiva protester genomfördes 
i Tunis mot president Kïs Saïed på 
söndagen. Foto: Hassene Dridi/AP

Nya protester 
i Tunisien
Tusentals demonstranter samla-
des i Tunisiens huvudstad Tunis 
på söndagen för förnyade protes-
ter mot president Kaïs Saïed. Op-
positionskrafter ser hans beslut 
att upplösa parlamentet den 25 
juli som en form av statskupp.

Presidenten tog kontroll över 
landets militär och avskedade re-
geringen och dess premiärminis-
ter.

Förutom att hårda ord riktade 
mot president Kaïs, så krävde 
 demonstranterna ökad press-
frihet och helt oberoende rätts-
liga institutioner. Gator och 
 trafikleder blockerades av 
 demonstranter.  TT-AFP

Malmöbuss 
tvärbromsade 
– fem skadade
Fem personer skadades när 
en buss gjorde en kraftig in-
bromsning i centrala Malmö. 
En av de skadade, en kvinna 
i 50-årsåldern, fördes till sjuk-
hus med ambulans.

Samtliga skadade var passa-
gerare på bussen.

Olyckan inträffade vid 17-ti-
den på söndagen och initiala 
uppgifter gjorde gällande att 
två stadsbussar hade krockat 
med varandra. Men det stäm-
mer alltså inte.

Varför bussen bromsade så 
kraftigt är inte klarlagt. ª

Många poliser  
dödade i räd
Ett 20-tal poliser dödades när 
en polisstation i Burkina Faso 
attackerades av en beväpnad 
grupp på söndagen.

Attacken genomfördes 
i mörkret innan gryningen, 
enligt landets militärchef, 
som i ett uttalande sade att 
 attacken riktats mot en sta-
tion i Inata i provinsen Soum.

Säkerhetsminister Maxime 
Koné sade på nationell radio 
att dödstalet fortfarande var 
preliminärt och att en civil 
person också hade dödats.

Myndigheter misstänker att 
en extremistisk islamistgrupp 
ligger bakom attacken. TT-AFP

16
starköl erkände mannen 
i förhör att han hade druckit 
– innan han gav sig ut för att 
köpa mer. Nu har 45-åringen 
från en ort i södra Öster-
götland åtalats för grovt 
rattfylleri efter en blöt färd 
till Systembolaget i augusti, 
rapporterar Corren.

Vittnen som såg bilen 
köra på en trottoarkant lar-
made polisen och mannen 
visade sig ha en promille-
halt på 1,92.  TT

Terrormisstanke efter 
bilexplosion vid sjukhus
En taxibil exploderade på 
 söndagen utanför ett sjukhus 
i Liverpool. En man dödades 
och en har fått allvarliga 
 skador. 
    Tre män har gripits under 
preliminära terrormiss-
tankar.

Martin Mederyd Hårdh/TT

Explosionen inträffade vid klock-
an elva på söndagsförmiddagen 
lokal tid, utanför ett kvinnosjuk-
hus.

– Så här långt förstår vi det som 
att bilen var en taxi som körde 
fram till sjukhuset strax före 
 explosionen, sade Merseyside-
polisens chef Serena Kennedy vid 
en pressträff under eftermidda-
gen, enligt bland andra tidningen 
Liverpool Echo.

Bilder visar hur bilen står i full 
brand och hur en svart rökpelare 
stiger därifrån. Två män satt däri. 
Passageraren dog, medan föra-
ren överlevde med svåra skador.

Under söndagskvällen, efter 
rapporter om polistillslag vid 
 bostäder på olika håll i Liverpool, 

meddelade anti-terrorpolisen att 
tre män gripits i enlighet med 
den brittiska terrorlagstiftningen 
som ger polisen större befogen-
heter.

De tre männen är alla mellan 20 
och 30 år gamla. Det har inte 
sagts något närmare om vad de 
misstänks ha gjort.

Utredningen leddes redan i ett 
tidigt skede av en anti-terror-
enhet inom polisen, men brottet 
betraktas formellt ännu inte som 
ett misstänkt terrorbrott.

Det kan dröja innan polisen 
kan slå fast exakt vad som har 

hänt, sade Serena Kennedy vid 
den första pressträffen. Allmän-
heten har uppmanats att behålla 
lugnet, om än vara på sin vakt.

– Vi håller öppet när det gäller 
orsaken till explosionen, men 
med tanke på hur den inträffade 
så kommer anti-terrorpolisen 
leda utredningen med stöd från 
Merseyside-polisen, sade polis-
chefen.

Ett av polisens tillslag pågick 
ännu under söndagskvällen. Ett 
område vid en bostadslänga 
i  södra Liverpool spärrades av 
och polisen hade släppt in för-
handlare, rapporterade Liver-
pool Echo från platsen. Poliser 
bekräftade att det har med explo-
sionen vid sjukhuset att göra, 
men inte mer än så.

Polisen höll området utanför 
sjukhuset avspärrat. 

Under söndagen var en bomb-
grupp på plats, men det är oklart 
om den behövde bistå brottsutre-
darna.

Sjukhuset ligger strax sydost 
om Liverpools stadskärna. Det 
tar i huvudsak emot kvinnliga 
 patienter. ª

En taxibil exploderade utanför ett sjukhus i Liverpool. Foto: Peter Byrne/PA via AP
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