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Hun har bare
sine lenker å miste
SIRI JENSEN
Kvinnene kommer. Kvinnene·- ikke lenger bare enkeltkvinner trer tydelig fram på den historiske arena, og utfordrer menns
verdensbilde og dominerende stilling i alle klasser. Kvinnelige
direktører er i ferd med å bli «in» i borgerskapet. Regjeringen
Brundtland setter kvinnerekord. En seier for kvinneopprøret i
den herskende klassen.
Men først og fremst skifter den yrkesaktive arbeiderklassen
kjønn. Med 50 prosent kvinner er det en ny og annerledes arbeiderklasse som tar kampen opp mot borgerskapet. Gamle
oppfatninger holder ikke. Menn er ikke lenger de «egentlige»
arbeiderne.
Tradisjonelle svakheter ved kvinnenes stilling i arbeidslivet er
i dag i ferd med å vendes til styrker for hele arbeiderklassens
kamp. Nettopp kvinners situasjon, dratt mellom jobb og familie, gjør oss til en ledende kraft i kampen for 6-timersdagen,
mot uthuling av normalarbeidsdagen.
Den lave lønna gjør oss til streikende arbeidere. Kvinners ansvar for hus og hjem fører til at forholda for barn, eldre og syke
blir trukket direkte inn i kampen om arbeidsforholda. Arbeiderklassens kamp utvides til å omfatte alle sider ved arbeidsfolks situasjon.
I dag er kvinnene bare i liten grad sjøl bevisst sin egen styrke.
Økt kvinnebevissthet og kvinneorganisering er nå av avgjørende betydning for å styrke hele arbeiderklassen.
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Er kvinnene halvparten?
Fra 1960-80 økte antallet yrkesaktive kvinner i Norge med
bortimot ½ million. Kapitalismen trengte arbeidskraft, og ulike
former for deltid ble utviklet for å sikre kvinners innsats. Mellom 40 og 50% av lønnstakerne er i dag kvinner. En større
andel av kvinnene tilhører arbeiderklassen. Resultatet er at
kvinner nå utgjør ca. halvparten av den yrkesaktive arbeiderklassen. I tillegg er kvinnene i flertall som sjukepleiere, lærere

o.l.

,

Dette faktiske antallet - 50 prosent - er ikke lett å få anerkjent. Det utfordrer nemlig den inngrodde oppfatningen om at
menn er de egentlige arbeiderne. Mens kvinnene egentlig er
husmødre eller burde være det. Og den sitter dypt.
·
Det vanligste argumentet er at halvparten av kvinnene jobber
deltid, derfor teller de ikke på samme måten. Og det er slik LOledelsen har sett på deltidsarbeiderne.
Hvorfor teller de ikke?
Det er sant at kvinnene har en annen stilling i arbeidslivet
enn menn, fordi de kombinerer jobben med hovedansvar for
hus og unger. Kvinnene i Norge bruker 2 milliarder timer i året
til hus og omsorgsarbeid hjemme. Usynlig arbeid. Dette arbeidet framstår som frivillig. Noe vi gjør av kjærlighet til mann
og barn. I virkeligheten er det arbeid samfunnet pålegger oss,
og som kapitalismen ikke kunne klare seg uten. Skal vi ikke telle som arbeidere fordi samfunnet har pålagt oss andre oppgaver
i tillegg? Kvinner i deltid er ulik bildet av den klassiske arbeideren, men hun er ikke mindre virkelig.
La oss se på noen flere sider ved kvinnenes situasjon.

Arbeidere uten hjelm
Norge har et av de mest kjønnsdelte arbeidsmarked i Europa.
Selv om kvinner i dag kan alt og fins overalt, er kvinnene konsentrert i relativt få yrker. De viktigste er kontorarbeid 20%,
pleiearbeid 13%, butikkekspeditører 11%, rengjøring 9% og industri 7% (82-tall). Kvinner og menn jobber både i ulike bransjer og har ulike jobber innafor hver bransje. Kvinner jobber på
Norges største arbeidsplasser, sjukehusene. De er kalt kvinne28
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nes skipsverft. Og kvinnene jobber på mange andre store arbeidsplasser i stat og kommune.

Samme jobb - to kjønn
I mange kvinneyrker ligger kjønnsundertrykking innebygget i
selve utformingen av jobbene. Bokbinderassistenter, bare kvinner, skal assistere svennene, til for få år siden bare menn. Kon. tordamer skal være en slags kontorets husmor som gjør det
usynlige arbeidet som holder dagliglivet på kontoret sammen, ·
samtidig som hun skal være ansikt utad. Undersøkelser viser at
arbeidsgivere ser etter ulike kvalifikasjoner om det er en mann
eller en kvinne som søker samme jobb. Mannen må kunne ta
beslutninger og ha administrative evner. Kvinnen vurderes etter
utseende, framferd og evne til å gjøre rutinearbeid.

Snor arbeidslivet rundt familien
Halvparten av kvinnene i arbeidslivet jobber deltid. Utviklinga
har gått i retning av fastere deltidsjobber med flere timer. 75%
av yrkesaktive kvinner jobber over 20 timer pr. uke, gjennomsnittet for alle er 29 timer. Kvinner, uansett om de jobber heleller deltid, er ofte i yrker som ikke har ordinær arbeidstid 7½ 4. 820Jo av alle med fast arbeidstid ettermiddag og kveld er
kvinner. Kvinner går i større grad enn menn ut og inn av arbeidslivet med familiesituasjon. Selv om det typiske nå er å
fortsette i jobb etter det første barnet. Og nesten halvparten
jobber altså full tid - på tross av dobbeltarbeidet. Tallet sier
mye om kvinners økonomiske kår, deres forhold til jobben og
det daglige slitet.

Kjønnsfratrekk i lønn
Kvinner har i gjennomsnitt halvparten av menns inntekt. Den
viktigste årsaken er ulik arbeidstid: deltid for kvinner og overtid for menn. Slik er kravet om 6-timersdagen med full lønnskompensasjon også et lønnskrav for kvinner. I tillegg skyldes
lønnsforskjellene ulike bransjer og ulike jobber. Til slutt kommer en ren kjønnsforskjell, alle andre faktorer holdt utenfor.
Forskjellen mellom menns og kvinners inntekt har holdt seg
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stabil de siste ti åra, på tross av at stadig flere kvinner lever alene og forsørger seg sjøl og eventueJle barn.
- Alt dette ~r ikke lenger forhold for et mindretall, men sentrale trekk ved arbeiderklassen i Norge.
Det tvinger oss til å utfordre tradisjonelle oppfatninger.

«Kvinner har svakere tilknytning til arbeidet»
Det er delvis riktig. Sjøl om det ikke skyldes dårligere arbeidsmoral, men at samfunnet krever at hun skal ta seg av unger og
familie. Men bare delvis. Stadig flere kvinner har en sterk tilknytning til jobben sin. Det typiske for kvinner i dag er ikke at
de er husmødre framfor arbeidere, men at de er hardt skvisa
mellom jobb og familie. Med sterk tilknytning begge steder.
Dette skjerpes stadig. Kvinner slåss stadig hardere for å holde
på jobbene sine.
Samtidig som prisene stiger på barnehageplasser og private
nødløsninger, og stadig flere eldre overlates til stadig færre døtre og svigerdøtre. Borgerskapets kvinner kan i stor grad kjøpe
seg fri fra problemet med private løsninger.
For flertallet fins ingen annen utvei enn å slåss for et arbeidsliv der det er mulig å ha unger, og for gode offentlige tilbud til
unger og eldre.
Den kvinnelige arbeiderklassen trekker forholda for barn,
eldre og syke mer direkte inn i kampen om arbeidsforholda.
Fordi kvinnene utgjør 80-90% av de ansatte i helsevesen og sosial omsorg der arbeidsforholda er nært knytta sammen med
levelige vilkår for de svakeste gruppene i samfunnet. Og fordi
kvinner i arbeid må reise krav om at svangerskapspermisjon,
barnehager og eldreomsorg skal være viktige spørsmål for fagbevegelsen.
Slik utvides arbeiderklassens kamp fra de ofte snevre «faglige» spørsmål til å omfatte hele arbeidsfolks livssituasjon. Avgjørende om arbeiderklassen skal kunne gå i spissen for kampen om makta.
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«Kvinner finner seg i så mye»
Kvinner har lavere lønn og dårligere arbeidsforhold i hovedsak
fordi de ikke får noe annet. Arbeidsløsheten blant kvinner er
større enn blant menn. Det var også arbeidsløshet blant kvinner
i den tida det offisielt ikke var anerkjent noen ledighet. I mange
kommuner er det over 100 søkere på en vaskejobb. Kvinner er
ofte avhengig av å få en jobb som lar seg forene med familiens
behov, arbeidstid og beliggenhet i nærheten kan være like viktige betingelser som lønna.
Kvinner tilbys systematisk lav lønn fordi kvinners lønn fungerer som tilleggslønn. Dette er ikke bare en hårdnakket myte
hos reaksjonære arbeidsgivere. Familien er en økonomisk grunnenhet i vårt samfunn. Mannen lønnes for å forsørge størsteparten av familien. Kvinnen lønnes for å spe på det hun makter i
tillegg til hovedansvar for unger og hjem. Slik fungerer det uavhengig av om kvinner faktisk er forsørgere. Dette er årsaken til
at kvinner som lever alene har det veldig trangt økonomisk. For
ikke å snakke om enestående mødre.
I 50-åra var en inntekt nok til å forsørge en familie, i dag
trengs 1½-2. Dette står i skarp motsetning til at stadig flere
skiller seg og lever alene.
I dag krever kvinnene høyere lønn. Kvinners virkelige liv og
oppfatning av seg sjøl kommer i stadig skarpere motsetning til
et økonomisk system som bygger på kvinneundertrykking.

«De kommer ikke på møtene og har ingen
fagforeningstradisj on»
Når kvinner ikke kommer på møter, skyldes det ofte at møtene
holdes utenom arbeidstid og kommer i konflikt med ansvaret
og oppgavene hjemme. Det er ikke bare barn som stiller krav.
Mange mannfolk vil fortsatt ha kona hjem for å lage middag.
Fagforeningsmøter tar dessuten sjelden opp kvinners situasjon.
Spørsmål knytta til deltid har f.eks. vært ikke-tema i store deler
av fagbevegelsen helt til nå. Mange steder har deltidsarbeiderne
i alle fall tidligere vært holdt utenfor fagforeninga. Det er sant
at kvinnene har kortere fagforeningstradisjoner. Samtidig betyr
det at de er mindre innkjørt i de sosialdemokratiske spillereg31
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lene, og kan være mer villige til å inngå utradisjonelle allianser
på tvers i fagbevegelsen! Under aksjonen La Oslo Leve mot kommunebudsjettet 1984 gikk kvinnefagforeninger i helsesektoren
i spissen for en omfattende politisk streik og demonstrasjon
som samla fagforeninger både i offentlig og privat sektor. Flere
tusen mennesker deltok i demonstrasjonen i Oslo sentrum.
Marit Hoel peker i sin bok «Den kvinnelige arbeiderklassen»
på at kvinnene har gått inn og overtatt bånnsjiktet i industrien.
Samtidig har de overtatt en sterk solidaritetsholdning. Mennene på de samme arbeidsplassene aksepterte i større grad forskjellsbehandling på arbeidsplassen.
Kvinnenes tradisjonelle svakheter vendes i dag til styrker for
arbeiderklassens kamp. Er det omvendt for menn?

«Kvinnene - arbeidslivets B-lag»
La oss utfordre oppfatningen ved å stille det omvendt. Kvinnene er de egentlige arbeiderne - menn elitelaget.
Menns stilling i arbeidslivet er at de kan være i full fast jobb
uten hensyn til familiens krav. De kan jobbe overtid, flytte med
jobben, endre arbeidstid uten at det får avgjørende konsekvenser. Dette gjør bl.a. at menn har et helt annet forhold til arbeidstid enn kvinner. Menn har et kjønnstillegg i lønna, et forsørgertillegg, uavhengig av deres familiesituasjon, Menn har en
friere stilling på jobben. Marit Hoel viser f.eks. at det er flere
menn enn kvinner som kan bestemme tempoet selv, ta pauser
selv, forlate jobben sin i arbeidstida. Menn er i stor grad fritatt
fra det helt drepende rutinearbeidet. Menn har flere avansementsmuligheter og større muligheter til mobilitet ut av arbeiderklassen, både i arbeidslivet - spesielt i disse tider - og i faglig
og politisk sammenheng. Menn har rett til å definere hva som
er faglige spørsmål, hva fagforeningene skal bry seg om,
hva de ikke skal bry seg om. Menn har rett til å bli behandlet
som personer og til å behandle kvinner som kjønn. De har politisk og ideologisk herredømme på arbeidsplassen og i fagbevegelsen.
Menns styrke er i stor grad knyttet til hele det tradisjonelle
faglige arbeidet; til arbeiderklassens faglige kamptradisjon.
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Sterk tradisjon med lokal faglig kamp, forbindelser til andre arbeidsplasser, et nettverk som er viktig. Men også sosialdemokratisk innflytelse og snever opptatthet av egen arbeidsplass,
bransje og forbund.
Menn har også i større grad - ihvertfall tidligere - hatt egen
stolthet i arbeidet, større bevissthet om egen verdi. Samtidig undertrykker menn kvinner, og gjør motstand mot at kvinner be:
gynner å rokke ved menns herredømme på arbeidsplassene. Det
viser seg bl.a. ved at et hvert forsøk på åta opp seksuell trakassering på jobben møter enorm motstand og blir i all hovedsak
driti ut. Seksuell trakassering i ulik form, fra uønska klapp på
rompa til krav om samleie for forfremmelser, holder kvinnene
nede og splitter.
Tradisjonelt er det største kvinner kan oppnå i mannsdominerte miljøer - menna behøver ikke være i flertall - å bli en av
gutta. Dette innebærer at for å bli akseptert som medmenneske
og person er det nødvendig å skifte kjønn. Ofte innebærer det
å le av kvinnediskriminerende vitser og ikke være «rødstrømpe». I dag går det å være for likestilling, bare en ikke går «for
langt.» Alternativet er å forbli jente og kjønn, mer iitsatt for
ulike former for seksuell trakassering. Kvinner velger ulike strategier for å overleve og blir ofte splittet. Når jenter samler seg
og utfordrer menns dominans oppfattes det som en provokasjon.
Når jentene på Mongstad krevde pin-up bilder ned fra veggene fordi det krenket dem som mennesker, ble de møtt med argumentet at mindretallet må bøye seg for flertallet. Mannfolka sto
på sin demokratiske rett til å undertrykke kvinner.
Menn har lenge vært i flertall i den yrkesaktive arbeiderklassen og preget og dominert den politisk og ideologisk.
Enhet med kvinnene i faglige aksjoner og i politikken har
vært på menns premisser; kvinner er gang på gang mobilisert
til kamp for høyere lønnstillegg for menn. Kvinnene har måttet
holde kjeft om undertrykking for ikke å splitte kampen mot
borgerskapet.
Nå er det slutt.

2. Kvinnekamp
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Ny situasjon
Situasjonen er i ferd med å forandre seg. I dag øker kvinnenes
betydning ikke bare i antall, men politisk og ideologisk. Bortimot ½ million nye kvinner har gjort sine erfaringer. I stor grad
de samme erfaringene. Vi har sett at vi kan alt. Vi er forsørgere.
Vi er klubbledere. Vi slåss for lønns- og arbeidsforhold. Kvinners bevissthet om sin plass i arbeidslivet er forandret. Samtidig
har vi opplevd at på tross av at vi er like gode, har vi en annenrangs plass, både i arbeidslivet og fagbevegelsen.
Til sammen er dette eksplosive erfaringer som gjør kvinnene
til en kraft for forandring. Kravet om 6 timers normalarbeidsdag med full lønnskompensasjon er summen av våre erfaringer,
og symbolet på et annet samfunn. Nettopp kvinners situasjon,
dratt mellom jobb og familie, gjør dem til en drivkraft i kampen for kortere daglig arbeidstid, mot uthuling av normalarbeidsdagen. Samtidig er dette en kamp av avgjørende betydning
for hele arbeiderklassen.
Her ser vi begynnelsen på en ny situasjon.
Kvinnene går i spissen for en tradisjonelt faglig kamp, og er
seg til dels bevisst at det nettopp er mulig fordi de er kvinner.
Denne gryende bevisstheten om kvinners rolle i hele arbeiderklassens kamp er historisk. Den har vært mulig å utvikle gjennom en allianse mellom kvinnebevegelsen med Kvinnefronten
i spissen og faglig aktive jenter på tvers av forbunds grenser.
Grunnlaget har blitt lagt gjennom en enorm styrking av
kvinnebevisstheten i løpet av de seinere åra.
De felles erfaringene i arbeidslivet har vært en del av denne
prosessen. Den moderne kvinnebevegelsen og med den bl.a.
abortkampen, pornokampen og 8. mars-bevegelsen en annen
del.
Kvinnebevisstheten har sprengkraft, ikke bare i kampen for
6-timersdagen.
Kvinner, bevisst eget verd og egne rettigheter, reiser kamp
mot usaklige oppsigelser. «4 husmødre oppsagt» var ei avisoverskrift i Hilleslandsaka, der 4 kvinner ble oppsagt «fordi de var
forsørga». Arbeiderkvinnene oppfatta seg nettopp ikke som
husmødre, og reiste kampen gjennom hele rettsapparatet.
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Og kvinnebevisstheten forandrer lønnskampen. Også der utfordres gamle sannheter.

«Lønnskamp og lønnsoppgjør drives fram av menn
- med jern og metall i spissen»
·
Om ikke jern og metall så i alle fall menn i industrien. Ved oppgjøret i 84 fikk denne oppfatningen en støkk. Etter at de tøffe
gutta på toppen i jern og metall hadde. anbefalt et elendig forslag for sine medlemmer, gikk cabin-personalet i Braathen Safe
til streik. Flyvertinner slo sprekk i mytene om et kvinneyrke og
krevde ei lønn til å leve av og forsørge unger. Også flyvertinner
var enestående mødre.
Om ikke det var nok, overrasket offentlig ansatte mange ved
å gå til streik. For første gang på mange, mange år. Kampen sto
i første rekke om tillegg på de typiske kvinnelønnstrinnene.
I 86 må hele den tradisjonelle oppfatninga hives på skraphaugen. Gjennom hele oppgjøret, på tvers av bransjer, i offentlig og privat, dreide det seg om kamp for kvinners lønn. Cateringpersonalet i Nordsjøen med 600Jo kvinner i et typisk kvinneyrke. Sjukepleiere. Stuepiker mot Kraby. Lærere. Kvinner i
kommunene. Alle krevde ei lønn til å leve av. Også om en er
aleine med unger. Og de krevde at tradisjonelt kvinnfolkarbeid
ikke skal lønnes lavere enn tilsvarende arbeid for menn. Stuepiker på hybel og førskolelærere med barn og ekstrajobb i helgene sto fram og fortalte om livet sitt; og dokumenterte at
kvinnelønn er tilleggslønn uansett om du har utdanning. Uten
mann skal du ikke klare deg bra.
Kampen om kvinnelønna overtar som den viktigste drivkrafta i lønnsoppgjørene. Uten å prege den offisielle politikken. Og
uten at de som slåss er seg det fullt ut bevisst. Hittil har kvinnene i hovedsak slåss hver for seg innafor de enkelte forbund. Hva
skjer når de virkelig slår seg sammen for å heve kvinners lønn?
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«For stor vekt på kvinnespørsmål
vil splitte arbeiderklassen»
Ettersom økt kvinnebevissthet lærer stadig flere kvinner å se
verden med kvinneøyne, blir mange menn urolige.
Splittelses-argumentet har vi ofte møtt i kampen for en 6timersdag på kvinners premisser. I virkeligheten har det vært
omvendt. Nettopp det brennende behovet for redusert daglig
arbeidstid har gjort kvinner i stand til å avsløre og gå i spissen
mot borgerskapets angrep på normalarbeidsdagen.
På samme måte i lønnskampen.
Borgerskapet ønsker å fjerne de sentrale oppgjørene med generelle lønnstillegg til alle og lavtlønnsgaranti. De vil over på et
system med individuell lønn etter produktivitet i den enkelte
bransje og på den enkelte arbeidsplass. Ingen skal kunne sammenlikne seg med andre eller kreve ei lønn til å leve av. Synes
du at du tjener for lite, få deg en bedre betalt jobb.
Et slikt system vil føre til enorm oppsplitting. Arbeidsfolk
knyttes nærmere til «sin» bedrift i stedet for til arbeiderklassens felles kamp. I første omgang vil det ramme kvinner hardest. Fordi kvinner er i yrker og jobber der de i liten grad får
lokale tillegg. De er helt avhengig av generelle tillegg for å heve
lønna. Og fordi lavtlønnsgarantien er et sikkerhetsnett for de
aller lavest lønte kvinnene som hindrer at lønna går helt til
bånns. "
Kvinnenes situasjon gjør dem til de mest konsekvente motstanderne av NAFs krav. En politikk ved lønnsoppgjørene som
legger ~ovedvekt på kvinnelønna, vil derfor tjene hele arbeider klas~en.
Samtidig er kvinnenes lønnskrav ikke bare et forsvar mot
NAFs angrep. For kvinnene er dagens situasjon lite å forsvare.
Vi krever ei lønn å leve av. Vi krever at vårt arbeid skal vurderes
på linje med menns. Dette kravet støter mot det kapitalistiske
systemet som er basert på familien som økonomisk enhet, der
kvinnelønn er tilleggslønn. Menn krever høyere lønn. Kvinner
vil bli tvunget til å kreve et nytt økonomisk system, et annet
samfunn.
En lønnspolitikk på kvinners premisser vil derfor bidra til å
'I
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øke arbeiderklassens bevissthet om nødvendigheten av revolusjon og sosialisme.
Kampen for 6-timersdagen og lønnskampen er bare to eksempler på at en politikk med utgangspunkt i kvinners i~teresser i dag tjener hele arbeiderklassen.
Jeg kunne skrevet om kampen mot nedskjæring av de offentlige budsjettene; der kvinner har klarest interesse av både å bevare arbeidsplassene og styrke de offentlige tilbudene.
Jeg kunne skrevet om kampen for å styrke oppsigelsesvernet;
der kvinner med svakest utgangspunkt har mest å vinne.
En politikk på kvinners premisser må kjempes fram. Under
gubbeveldet i fagbevegelsen har kvinnebevisstheten trange kår.
Kvinner usynliggjøres bak ord som arbeidstakere, lavtlønte,
kommuneansatte. Kvinners situasjon er ikke-tema. Underligger hele tida oppfatningen: Som arbeidstakere stiller vi alle likt.
Skal kvinner inn, skal det ikke være noen spesialbehandling. De
skal stille opp på de premissene som alt er lagt. Menns premisser. Harriet Andreassen ble i et 8. mars-intervju spurt om Wledelsen spesielt jobbet for kvinnenes interesser i forbindelse
med 6-timersdagen. Svaret er typisk: Vi jobber for våre medlemmer.
Usynliggjøringa av kvinners liv virker effektivt. Kvinneaktivister som går fra kvinnebevegelsen til faglig arbeid har store
problemer med å bruke sin kunnskap og erfaring. Det oppleves
som om kvinnesak er noe helt fremmed som ikke har noe med
«de store fellessakene» å gjøre. Mange blir sittende igjen med
dårlig individuell samvittighet for kvinnekrava de aldri fikk tatt
opp.
Det er de sosialdemokratiske pampene som særlig representerer det inkarnerte gubbeveldet. De sosialdemokratiske faglige
ledernes motstand mot alt som har med kvinnekrav og kvinneorganisering å gjøre, viser nok en gang at de representerer borgerskapets interesser i fagbevegelsen. Kampen mot kvinneundertrykkinga retter seg mot selve det kapitalistiske systemet,
som sosialdemokratene forsvarer. Ved å sette seg mot alle kvinnekrav, oppnår de dessuten å splitte mellom ulike deler av arbeiderklassen, en virksomhet de også ellers er eksperter på.
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Det sosialdemokratiske hegemoniet i fagbevegelsen er ei
klam hand over arbeiderklassens kampkraft. Den voksende
kvinnekampen, og den voksende kvinnebevisstheten, utfordrer
også dette hegemoniet.
Det som fins av kvinnebevisst opposisjon, har henta sine
kvinnebriller og erfaring i kvinnebevegelsen, og deltar aktivt i
eller holder nær politisk og organisatorisk kontakt med kvinneorganisasjoner utenfor. Kampen for 6-timersdagen på kvinners
premisser er i stor grad drevet fram av Kvinnefronten og resten
av kvinnebevegelsen i samarbeid med jenter i fagbevegelsen på
tvers av organisasjonsgrenser. I tillegg begynner kvinner å organisere seg innafor enkelte arbeidsplasser, bransjer og faggrupper. Kvinneutvalg kjempes fram i fagforeninger, ofte mot stor
motstand. Også i typiske kvinneyrker trengs kvinneutvalg; heller ikke f.eks. førskolelæreres faglige arbeid tar automatisk utgangspunkt i at de er kvinner. Foreninger og klubber arrangerer
ulike former for sjøltillitskurs for kvinner - fra tradisjonell taleteknikk til AKPs bøllekurs. Eller jenter på arbeidsplassene
kommer sammen og snakker.
Dette er bare begynnelsen. Økt kvinnebevissthet vil føre til
mer omfattende kvinneorganisering. Både i fagbevegelsen og i
Kvinnefronten. Som _igjen vil styrke kvinnene og avdekke og
reise kampen mot ·stadig nye områder av kvinneundertrykkinga.
Dette kan gubbene ikke stanse.
Mange menn vil bli provosert. Allerede i dag vil menn gjerne
kontrollere hva kvinneutvalg og kvinnegrupper i fagbevegelsen
holder på med. De vil kontrollere protokollene. De vil vite hva
pengene går til. De vil begrense virksomheten og holde den
innafor rammen av tradisjonelt fagforeningsarbeid. De skjønner på et vis at styrken i kvinneorganisering nettopp ligger i å
sprenge de snevre rammene for slik virksomhet og sette kvinners - og dermed arbeidsfolks virkelige liv på dagsorden ..
Konflikter vil nødvendigvis oppstå når arbeiderklassens hoder skal omstilles til en politikk på kvinners premisser.
Kvinner vil se på alt det etablerte med kvinnebriller og utfordre ikke bare politikken, men arbeidsmåten, lederstilen, kul. 38
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turen, fleipen. Både på arbeidsplassene og i fagbevegelsen. Og
i AKP.
Samtidig er det i dag den eneste veien til en mer enhetlig og
kampkraftig arbeiderklasse.
Det er ikke slik at for stor vekt på kvinnespørsmål vil splitte
arbeiderklassen. Tvert imot: ALT FOR LITE VEKT PÅ KVINNERS INTERESSER HINDRER I DAG ARBEIDERKLASSENS KAMP!

