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vinner fra Nederland og
storbritania var samla i
Leiden 17. til 20. m~i i år.
Det var forskere og fag-
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lys ·P/ å \Ulike former for fleksibelt
arbeid. I Nederland har 1 /3 av den
t9tale arbeidstokken andre forhold
ehn normal fulltidsjobb. Siri Jensen
var observatør på konferansen.
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AvSiriJensen
I Nederland regner regjeringa at mellom 500 og 600 tusen, eller ca. 120/o av alle arbeidstakere har midlertidige
jobber, kontrakter om hjemmearbeid, on call kontrakter (kom når vi ringer) eller man power-kontrakter.
Trolig er tallet høyere, ca. 800 000. 1,2 millioner jobber
deltid. Totalt har ca. 1/3 av arbeidsstyrken andre forhold enn den normale full tids jobb. Og andelen fleksible
kontrakter øker raskt. I England var utviklinga tilsvarende. Det var beregnet at den fleksible arbeidsstyrken
var økt med 1 million fra -83 til -86, som er omtrent det
samme antallet som nedgangen i full tids jobber.
Et viktig problem var å få riktige tall som virkelig kunne få fram kvinners situasjon. Deltid kan være .både
faste jobber med rettigheter (selvom deltidsarbeidere
har svakere rettigheter, spesielt i England) eller veldig
usikre jobber med få timer. Har kvinner mange ulike
jobber, når antallet korte deltidsjobber øker? Hvor stort
er det illegale arbeidsmarkedet?
Overalt i Europa framstilles denne utviklinga som økt
valgfrihet, fleksibilitet er det positive ordet. Mens jeg
holdt på med dette, kom en brosjyre i posten med tittelen: Vi søker kantinemedarbeidere som vil være frie som
fuglen. Men kvinner har mye erfaringer og vet at det ikke
stemmer. De er fleksible for arbeidsgiverne nettopp fordi de ikke er fleksible. Mange var skeptiske til å gå inn
på diskusjonen om god og dårlig fleksibilitet. Fleksibilitet slik den nå drives fram i verdensmålestokk er et
angrep på grunnleggende rettigheter arbeiderklassen har
kjempet seg til gjennom 100 år. Vi lette etter begreper
som i større grad ga folk forståelse av det som foregår
enn uttrykket «fleksible arbeidere», i Nederland foreslo
de daglønnere som er et gammelt uttrykk for folk som
bare hadde arbeid en dag av gangen, i England «casualized».
I Norge?

helgearbeid og evig arbeid, eller uten penger til mat og
klær. Også dem som tilsynelatende «velger», kan plutselig finne seg i en livssituasjon der mangelen på rettigheter
er katastrofale. Kapitalismens utnytting av det kvinnelige mennesket som lønnsarbeider har tatt en ny omdreining.

I hele verden
Fleksibilitet er kapitalens strategi for maksimal profitt i
hele verden . Et av måla er et størst mulig skikt av arbeidere uten rettigheter. Moderne teknologi har gjort det
mulig å skreddersy produksjonen på en ny måte. Og
skaffe mer detaljert informasjon om hvor det til en hver
tid er mest profitt å hente.
Endringer i krav til arbeidskrafta gjør at det er lettere

Økt valgfrihet?
Kan økningen av hjemmearbeid, on cal/ osv. forklares
med at det passer med ansvaret for hus og unger?
Virkeligheten er at det ikke passer. l / 3 av verdens hushold har kvinnelig hovedforsørger, mindre enn noengang er deltid og dellønn noen løsning for kvinner, ennå
mindre «fleksibelt arbeid». Barn er ikke sultne bare en
gang i uka eller ei uke i måneden. Og barnetilsyn blir ikke
enklere av at du må løpe når telefonen ringer. Svært
mange kvinner på fleksible kontrakter jobber i virkeligheten full tid i årevis, men uten rettigheter.
Mange kvinner starter opp som hjemmearbeidere med
den tro at det er en bedre måte å kombinere på, men oppdager etterhvert at de sitter med ubetalt nattarbeid,
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å bruke ufaglært arbeidskraft på jobber som tidligere
krevde fagopplæring. Dette gjør det mulig for arbeidsgivere å ungå fagarbeidere og fagforeningserfaring, og
gjør det lettere å innføre systemer som bryter med fagforeninga .
Enorm vekst i systemet med underleverandører er
mulig på grunn av at arbeidsoperasjonene kan deles opp
i enkeltledd som kan settes bort. Kjernebedriften ansetter ikke flere folk enn absolutt nødvendig, all variasjon
i markedet betyr endring i etterspørsel til underleverandørene der arbeiderne betaler med økt usikkerhet og
mindre rettigheter. Arbeidere leies inn fra ulike leiefirmaer. Aller nederst er illegal hjemmeproduksjon utført
av kvinner i den 3.verden eller kvinner, innvandrere og
innvandrerkvinner i vestlige land. Toyota Japan har
38600 underleverandører, og en kan sjøl tenke seg lønns
og arbeidsforholda aller nederst. Hjemmearbeid, on
call, kontrakter der arbeiderne «eier» utstyr og betaler
all risk sjøl. 60% av industriproduksjonen i Japan skjer
i den «uformelle sektoren», utenfor registrerte bedrifter
og arbeidsforhold.
Underleverandørene er spredd over hele verden. Også
i kontorsektoren. American airlines får kontorarbeid
gjort på Jamaica og Kellloggs har ansatt kvinneri VestIndia til å punche inn slippene folk sender inn fra Corn
Flakes eskene på rundskift.
Men fagbevegelsen, lover og avtaler står i veien for å
utnytte de nye mulighetene maximalt. Arbeiderklassens
grunnleggende rettigheter angripes; fast arbeid, fast
lønn, rettigheter ved sykdom o.l, og retten og muligheten til organisering. Når butikk-kjeder som Sainsburys
opererer med 183 forskjellige skiftmønstre på ca.500 arbeidere, er det ikke bare fordi det er mulig å regne ut ·
nøyaktig når på dagen det selges mest i de ulike avdelingene.

kratiet, medlemmenes innflytelse. De satte opp tre
oppgaver som henger sammen:
- Rekruttere kvinner i alle typer arbeidsforhold til foreninga på deres egne premisser.
- Organisering av virkelig demokrati for kvinnene,
bl.a. gjennom egne kvinnekomiteer slik at kvinnenes egOrganisering av kvinnelige arbeidere
ne behov og krav kunne komme fram. Dette må skje i
Nøkkeleddet for å møte denne utviklinga er organiserin- nær kontakt med kvinner med forhandlingserfaring
ga av de kvinnelige arbeiderne, uansett kontraktfor- som kan oversette behova til krav som det er mulig å få
hold. En slik organisering med utgangspunkt i at de er · gjennom enten gjennom lovverk eller avtaler.
både kvinner og arbeidere utvikler seg over hele verden - Slå gjennom i forhandlingsstrukturen slik at kvinnemed kvinner i den 3. verden i spissen. 56% av verdens nes krav blir sentrale krav i forhandlingene, dvs. endre
kvinnelige arbeiderklasse fins i Asia, bare 9% i Vest- både dagsorden og arbeidsmåte for forhandlingene, bl.a
Europa og 7% i Nord-Amerika.
tid og sted, slik at kvinner sjøl kunne delta.
Dette er en svær utfordring til den tradisjonelle fagBegge fortalte om offensivt arbeid for å organisere .
bevegelsen, og svaret på utfordringa vil være avgjørende kvinner på deltid og ulike typer ustabile kontrakter. Med
for om fagbevegelsen vil kunne eksistere som kamporga- utgangspunkt i at det var nødvendig å vinne tillit, vise at
nisasjon for arbeiderklassen i framtida. I Leiden var to det hadde noen hensikt. De tilbød derfor uorganiserte
fagforeningsorganisatorer, Bernadette Hillon fra US- råd og hjelp (sammenlikn med LO-linja). Bernadettes
DA W ( Union of Shop, Distributive and Allied workers, forening hadde mobilisert medlemmene i kvinnekomiteorganiserer først og fremst i varehandelen) og Inez . en til å gå ut og snakke med flest mulig kvinner som ikke
McCormack fra NUP! (National Union of Public Emp- var organisert og spørre om hva de syntes var viktig og
loyee's, lavere offentlig ansatte) i Belfast.
hva de mente om fagforeninga. Hos Inez hadde de prøvd
De to var opptatt av å endre fagforeningene grunn- seg både med møter privat og med egen bingo.
Når kvinnene fikk være med å utforme krav, ble det
leggende, til å legge hovedvekta på kvinnenes interesser
og som en nødvendig del av samme prosess styrke demo- andre krav enn de tradisjonelle fagforeningskrava som
RØDE FANE NR. 4-1988

28

Flere tekster av Siri – se Siris kommode (www.sirijensen.no)

DELTIDSARBEID

kom på topp. Inez var opptatt av forholdet mellom rettigheter og penger. Hun understreket at rettigheter er ·
penger, økonomisk trygghet, og dess mer medlemmene
hadde innflytelse på krava, dess mer vekt ble lagt på rettigheter. Fordi rettigheter innebærer å bli anerkjent som
arbeidere, dvs. muligheter til fast inntekt og til å kreve
både flere rettigheter og høyere lønn.
Fattigdomsfella

Mange kvinner havner i fattigdomsfella . De kommer
dårligere ut for hver lille lønnsøkning. Fordi sosiale stønader går ned, ikke bare tilsvarende, men mer. Det blir
en felle du ikke kan komme deg opp av. I tillegg kommer
mange eksempler på at kvinner på deltid eller fleksible
kontrakter må betale prisen for lønnsøkning til de faste
på fulltid, f.eks. med kutt i timetall eller økt fleksibilitet.
Begge var opptatt av at veldig mye av kampen dreier
seg om kvinners verd. Å styrke deres egen bevissthet om
verdien av jobben de gjør som arbeidere og som kvinner.
At raseriet og kampkrafta veldig mye springer ut av at
de ikke blir behandla som mennesker. Og at bevissthet
om egen verd er et viktig grunnlag for å kreve høyere
lønn.
De tok også opp behovet for å utvikle flere slags aksjonsformer, med utgangspunkt
kvinnene sjøl.
RØDE FANE NR. 4 - 1988

Hjemmehjelpene ville ikke streike i den konflikten de
var oppe i; de ville ikke ramme de gamle de jobba for.
Så da kommunen ikke ville gi dem vilkåra de hadde krav
på, ble de enige om å gå og snakke med kommunen. Alle
sammen. I praksis en okkupasjon. Samtidig hadde Inez
mobilisert andre mer erfarne aktivister fra foreninga til
å delta og overta hvis det ble bråk med politiet, slik at
hjemmehjelperne da kunne trekke seg ut. Politiet kom ,
men det ble ikke konfrontasjon, for pressa var mobilisert og de klarte ikke å gå løs på de snille eldre damene
som kunne vært mødrene deres. lnez understreket at
motstanden mot å streike ikke må tolkes dit hen at kvinner ikke er tøffe eller vil stå på. De vil gjøre det på sin
måte.
Ikke bare fagforeninger
Kvinners liv er i mindre grad klart oppdelt mellom arbeid
og «fritid», dvs. i stor grad ulike former for arbeid:Dette gjør at fagforeningsarbeid blant kvinner driver fram
krav fra medlemmenes liv også utenom jobben og sprenger de snevre grensene for hva som tradisjonelt er faglige
saker.
Samtidig reiser det også spørsmålet som kom opp i løpet av konferansen om jobben alltid er det beste utgangspuktet for organisering. Kvinner som jobber noen få
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timer i uka, eller i flere jobber i ulike bransjer, eller en
midlertidig jobb ett år og en annen det neste, har et mye
mer stabilt liv utenom jobben som del av et lokalsamfunn. Kanskje ville det være bedre å organisere med
utgangspunkt i lokalsamfunn, i hvertfall på mindre steder. Slik at kvinner med liknende arbeids- og livsbetingelser, men i ulike bransjer, kom sammen og utvekslet
erfaringer og utvikla krav, både til arbeidsplasser og lokale myndigheter.
I den forbindelse ble det lagt fram interessante erfaringer fra prosjekter blant hjemmearbeidere i Nederland og
i lokalsamfunn i England.
I Nederland finnes et Kvinnenes Fagforbund som ikke
har forhandlingsrett, men som er representert i fagbevegelsens høyeste organer. Dette forbundet er åpent for
alle kvinner også kvinner uten lønna arbeid. Dessverre
fikk vi ikke vite så mye om dette. Men en sak det har tatt
opp har vært samarbeid med forskere om et prosjekt for
å informere og starte opp organisering av hjemmearbeidere.
Prosjektet presenterte seg som et sted der hjemmearbeidere kunne få informasjon om sine rettigheter, råd og
støtte til å ta kontakt med arbeidsgivere osv. PÅ 2 1/2

år har de fått ca 700 henvendelser. De hadde også oppsøkt kvinnene hjemme, spesielt kvinner av andre nasjonaliteter, organisert møter og gitt ut avis 4 ganger i året
på hollandsk og tyrkisk. Skrittet fra individuelle avtaler
med hver enkelt arbeidsgiver til å treffe andre og sammelikne lønn og arbeidsforhold var enormt viktig. En viktig
erfaring er at hjemmearbeid er usynlig. I England opereres f.eks. med alt for små tall. Dette arbeidet må spores
gjennom kvinner som kjenner noen som kjenner osv.
(Alle som vet noe om slikt arbeid i Norge må kontakte
meg, det fins her også.)
Prosjektet tok også opp samarbeid med fagforeningene for å prøve å oppspore hjemmearbeid den veien og for
å formulere krav det kunne forhandles om. Dette møtte
motstand, både fra arbeidsgivere som ikke godtok at
foreninga hadde noe med hjemmearbeiderne å gjøre og
fra foreninger som ikke ville gjøre noe for folk som ikke
var organisert. Men de hadde også positive eksempler,
og hadde mange ideer til hva fagforeninger kunne gjøre
for å organisere flere.
Fordi kvinnene var så totalt avhengige av den lille inntekteten at de ikke turde ta opp kampen, dannet de et
fond for å støtte kvinner som mista jobben i slike situa-

Kvinners liv er i mindre grad delt mellom arbeid ogfritid.
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sjoner.
Fra England ble det lagt fram erfaringer fra en lavtlønnskampanje i Sheffield. Kampanja begynte med
forholda i varehandelen. Overtakelser av varehus førte
til nyansettelser på færre timer og med lavere lønn og
færre rettigheter. Lønna lå stort sett under fattigdomsgrensas på 3 ,58 pund i timen. Mange steder fikk fagforeninga bare adgang til bedriften i kantina, og mange ansatte jobbet ikke så mange timer at de hadde krav på
pause. Det ble utilstrekkelig å jobbe den veien. De prøvde seg også med løpesedler til hele lokalbefolkninga i et
område der et stort varehus skulle starte opp, før noen
var ansatt. Om rettigheter, hva fagforeninga kunne bety
osv. Det fungerte som diskusjonsgrunnlag for dem som
ble ansatt, og for andre grupper som voksenopplæringsgrupper, kvinnegrupper osv.
Et annet sted prøvde de å starte enda tidligere, i samarbeid med forskjellige grupper i lokalmiljøet, av leieboere, arbeidsløse, ungdom, enestående forsørgere,
funksjonshemmede osv. Forskerne sørget for at alle disse fikk tidlig informasjon om nyetableringer i området,
arbeidsgivernes praksis med lønn og arbeidstider, fleksible kontrakter, behandling av svarte arbeidere osv.
Med høy arbeidsløshet var det også viktig at de fikk mest
RØDE FANE NR. 4-1988

mulig motargumenter mot at lokalsamfunnet skulle finne seg i lav lønn. Kunskapene ble brukt til å stille krav
på forhånd.

Kvinneorganisering må læres av 3 . verden
Vi har i vår teori og praksis understreket at det trengs
kvinneorganisering for å utvikle bevissthet om kvinnenes stilling som kjønn. Hverken i England eller Nederland var det for tida noen omfattende kvinneorganisasjoner på landsbasis, selvom det fantes både
kvinnegrupper lokalt og kvinnekommiteer i fagforeninger. Det som fantes var først og fremst kontakt mellom
feminister på mer uformell basis, men av stor betydning.
Konferansen i Leiden var bl.a. bygd på slike kontakter.
Flere av dem som var tilstede var også med i internasjonale kontaktnett mellom kvinner i den 3. verden og
kvinner i den vestlige verden, bl.a. nettverk av kvinner
som jobber for multinasjonale selskaper, i samme industrigren osv. De la vekt på at den mest framskredne
kvinneorganiseringa idag skjer i den 3. verden og at vi
har mye å lære. Slike nettverk er en viktig del av prosessen med å konstituere den kvinnelige delen av arbeiderklassen i verden som klasse og kjønn.
■

