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MANGFOLD, LIKESTILLING OG INKLUDERING 
 
 
Det er et faktum at andelen kvinner i norsk fiskerinæring er veldig liten. Dette gjelder 
både antall kvinnelige fiskere og antall kvinner i mange av våre fiskeriorganisasjoner, 
inkludert Norges Sildesalgslag. Dette har Sildelaget selvsagt tenkt å gjøre noe med, både 
på kort sikt og på lengre sikt. Det langsiktige målet er at norsk fiskerinæring skal speile 
det storsamfunnet vi har i Norge. Mangfold, likestilling og inkludering skal være like 
naturlig i fiskerinæringen som i andre næringer her i landet. Alle som ønsker, skal ha 
mulighet til å finne jobb i næringen og ha en trygg jobb der. Alle skal også ha muligheten 
til å være med å påvirke den gjennom organisasjonsarbeid. Så hva gjør vi? 
 
Vi må bare erkjenne at vi har vært for dårlig til å bringe inn nok kvinner i vårt 
tillitsmannsapparat opp gjennom årene, selv om det selvsagt har vært kvinner som har 
sittet i lang tid i vårt styre og tillitsmannsapparat. I administrasjonen i Sildelaget er det per 
dags dato 31% kvinneandel. Her er det allerede satt i gang tiltak for å øke både denne 
andelen og generelt være bevisst mangfold i ansettelser når det er aktuelt 
 
Vi vet og at en forandring i enkelte områder vil ta litt tid, særlig fordi våre vedtekter sier at 
antallet på våre tillitsmenn og kvinner skal gjenspeile medlemsmassen, altså pelagiske 
fiskere. Og der er det per dags dato kun rundt 3 % kvinnelige medlemmer. Men også her 
er det mulighet for forandringer og de skal vi utnytte fremover. 
 
Både styret og administrasjonen er allerede i gang med arbeidet med å øke likestilling og 
mangfold i Sildelaget fremover. Valgkomiteen har allerede fått anmodning om å prioritere 
arbeidet med å finne kvinner som kan og vil bli tillitsvalgte i våre styrende organer. Vi vil 
og iverksette en målrettet vervekampanje for å få flere kvinnelige medlemmer. Det er 
mange kvinner som er medeiere i pelagiske fartøy men som per i dag ikke er medlemmer 
i Sildelaget. 
 
På sikt vil Sildelaget også samarbeide med de andre salgslagene gjennom Norsk Villfisk 
og med faglagene. Her vil vi bidra med å gjøre fiskeriyrket mer attraktivt for kvinner og 
kartlegge motivasjonen av disse til å delta i organisasjonsarbeid. Det vil også bli vurdert 
vedtektsfesting av en bedre kjønnsbalanse blant Sildelagets tillitsvalgte. 
 
Likestilling i fiskerinæringen og i fiskernes organisasjoner er et viktig arbeid, uavhengig 
av at det er satt på dagsorden politisk og har fått mye negativ mediaoppmerksomhet det 
siste året.  
Den fremtidige utviklingen av næringen kan vi selv styre i stor grad, men da må målene 
være tilførsel av god kompetanse i alle ledd. Det har aldri vært mangel på pelagisk 
fiskerikompetanse i Sildelagets administrasjon eller blant styre og tillitsvalgte og det skal 
det heller aldri være.  
 
Ved å inkluder flere å velge fra, kan vi bare øke kompetansen både her og på mange 
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andre viktige områder. Og vi vil i større grad speile samfunnet rundt oss når vi fokuserer 
på mangfold, likestilling og inkludering. Samfunnet rundt oss, inkludert politiske 
myndigheter, forventer at vi vil gjøre det og næringen vil selv vokse fremover med dette 
viktige arbeidet.  
 
Vi vil henstille til alle våre medlemmer og andre i næringen til å bidra i dette arbeidet. Vi 
oppfordrer alle til å komme med forslag til personer som ønsker å bidra til at Sildelaget 
utvikler sin plass som den viktigste markedsplassen for pelagisk fisk og bidraget til videre 
verdiskapning  og den viktige fremtiden fiskerinæringen har i Norge. 
 

 
 

Med vennlig hilsen 
NORGES SILDESALGSLAG 
 
 
Lars Ove  Stenevik   Paul Oma 
Styreleder    Adm.dir 
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