15:52-rörelsen sprider sig över hela landet!

Kampanjen för att även kvinnor ska få lön hela dagen engagerar
människor i alla väderstreck! På Internationella Kvinnodagen 8 mars
tar 15:52-rörelsen plats i ett flertal orter runt om i landet. Här kan du se
vad som händer på din ort.
 BORÅS: Manifestation på Stora Torget, samling kl. 15.30. Representanter för 15:52rörelsen kommer även att stå på Högskolan Borås för att informera om kampanjen.
Unionen, Lärarförbundet, Vårdförbundet, Vision och Kommunal är arrangörer.

 EKSJÖ: Manifestation på Stora Torget med fotografering och tal av kommunalrådet
Eva-Lena Österljung. Samling för avmarsch mot torget på NBV Norra Storgatan 20
kl.14.30. Därefter återsamling på NBV för ekologisk rättvisefika och eftersnack. Jorun
Tjejjour är arrangörer.

 ESKILSTUNA: En manifestation arrangeras av Vårdförbundet, avdelning
Södermanland, tillsammans med andra organisationer/förbund. Samling sker kl. 15.30
utanför Gallerian, då deltagarna kommer att forma siffrorna 15:52. Eventet finns här:
https://www.facebook.com/events/144946435671577/


JÖNKÖPING: Manifestation kl. 15.45 på Hoppets Torg arrangeras av lokala
representanter för 15:52-rörelsen.

 KARLSTAD: Sammanslutning med fika på Soltorget från kl. 15:00, arrangeras av
Akademikerförbundet SSR, Kommunal, If Metall, Gröna kvinnor och Riksdagsledamöter.


LINKÖPING: Representanter för 15:52-rörelsen befinner sig på Trädgårdstorget
mellan kl. 11.00–16.00 den 8 mars och delar ut pins, flyers samt är tillgängliga för
diskussion om oskäliga löneskillnader.

För frågor, kontakta: info@sverigeskvinnolobby.se eller 08- 33 52 47.



STOCKHOLM: 15:52-rörelsen arrangerar seminariet ”Hög tid för lön hela dagen! Så
uppnår vi jämställda löner”. Medverkar gör bland andra jämställdhetsminister Maria
Arnholm, samt representanter från fack och arbetsgivare. Inbjudan finns här, event:
https://www.facebook.com/events/414323601991620/

 SUNDSVALL: Vision Sundsvall, Unionen samt TCO Mellersta Norrland arrangerar
en manifestation på Stora Torget med samling kl. 15.30 för att visa att det nu är hög tid
för lön hela dagen. Det gör de genom att symboliskt formera sig som klockslaget 15:52.
Event: https://www.facebook.com/events/344069075702671/?ref=3

 VETLANDA: Manifestation på torget kl. 15.30 följt av fika med underhållning i
Folkets Hus. Kvinnojouren Linnéorna Vetlanda-Sävsjö, V, S och Mp kvinnor i Vetlanda
är arrangörer. Event: https://www.facebook.com/events/477777028952116/

 VÄSTERÅS: En presskonferens kommer att hållas kl. 09.30 på Vårdförbundet,
Sigurdsgatan 7, då 15:52-rörelsen presenterar sina gemensamma krav. Fotografering och
manifestation på Sigma-torget kl. 15.45. Mälardalens Kvinnolobby är arrangörer
tillsammans med ett femtontal organisationer i 15:52-rörelsen. Event:
https://www.facebook.com/events/284428808352529/


DIGITAL KAMPANJ: Kl. 15:52 genomförs en digital kampanj över hela landet.
Delta genom att uppdatera din status på facebook, samt twittra eller instagramma under
#lönheladagen. Glöm inte att också lägga till en twibbon på din profilbild och att aktivera
ditt frånvaromeddelande på mailen hela dagen den 8 mars. Läs mer och anmäl dig här:
https://www.facebook.com/events/214444985364370/

Löneskillnaden mellan kvinnor och män är 14,1 %. Det innebär att
kvinnor arbetar gratis efter kl. 15:52 varje dag. (Räknat på en
arbetsdag mellan kl. 08 och 17). Såhär har det sett ut sedan början
av 1980-talet. Det är med andra ord hög tid för lön hela dagen!
På Internationella Kvinnodagen 8 mars sätter vi tillsammans press
på riksdag, regering och arbetsgivare för jämställda löner. Läs mer
om kampanjen på: http://www.facebook.com/Lonheladagen.

För frågor, kontakta: info@sverigeskvinnolobby.se eller 08- 33 52 47.

