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t møte mellom to eksperter på kvinnelig ar-
beiderklasse, en på verdensbasis, den andre
i Norge. De trengte ingen oppvarmingsspørs-
mål, knapt introduksjon før samtalen var i

gang. Begge mer ivrige etter å lære av den andre enn
av å legge fram egne standpunkter. Betegnende
kanskje også at samtalen begynte der hvor andre ofte
slutter, med muligheten for å skape en progressiv ut-
vikling i en imperialistisk verden.

Røde Fane
har møtt
Siri Jensen og
Swasti Mitter

Av Helga Moss

Når det gjelder arbeiderklassens karak-
ter i fagbevegelsen, tror jeg den vil
forandre seg , sier Swasti. Om ikke an-
net, så på grunn av den rent tallmessige
øknin gen i kvinnelige arbeidere. Den
tradisjonelle arbeiderklassen må endre
synet på hva en arbeider er hvis den skal
ha noe å stille opp med i kampen mot de
multinasjonale selskapene.

Siri: I Norge ser vi at kvinnefagforen-
inger utenfor LO har reist viktige
kamper. De er kvinnedominerte og
medlemmene slåss både som arbeidere
o g som kvinner. Vi forsøker å jobbe
med to perspektiver, klassebevissthet og

kvinnebevissthet. Målet er å bygge en
bro mellom fagforeningsbevissthet og
den mere aktivistiske tradisjonen fra
kvinnebevegelsen. I høst var det en
streik i barnehagene som fikk veldig
sterk støtte, til tross for at den var ulov-
lig. Denne sterke støtten bla. fra foreld-
rene, men o gså fra klubber i industrien
gjorde førskolelære rene sterke og de
oppnådde en stor seier.

Swasti: Det må jo være et kompli-
ment! Mange kvinner er altså organisert
utenfor LO?

Siri: Bare i spesielle grupper, og det
kan jo være både en styrke og en svak-
het. Det er ofte små organisasjoner uten
tyngden av å være mange. Men LO byr
ikke gode betingelser for organisering

av kvinnelige arbeidere. A organisere
kvinner særegent for eksempel, er svært
kontroversielt.	 Sosoialdemok ratene
hevder at dette er fraksjonisme og går
hardt ut mot densla gs, sjøl om noen av
de sosialdemokratiske kvinnene er enige
med oss i denne strate g ien. På grunn av
disse problemene bl.a. har vi konsent-
rert hovedtyngden av kvinnearbeidet
vårt i kvinnebevegelsen og prøvd a byg-
ge bruer den veien.

Swasti: Det høres fornuftig ut, har
dere kontakter utenfor Norge? De- t er jo
akkurat de samme tingene som skjer
andre steder.

Sid: Dette er jo en av grunnene til at
jeg så fram til å møte deg! Jo, vi har no-
en, bl.a. GABRIELA på Filippinene.
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Swasti Mitter og
Siri Jensen i ivrig
samtale. Swastis
konklusjon etter
mange	 titners
samtale var: «A
new link has be-
en made.»
FOTO:
KJERSTI
BOTNEDAL

Kvinnefronten, der vi jobber aktivt, har
hatt fellesaksjoner med dem mot norske
menns sexreiser.

Swasti: Hørtes flott ut, skandinaviske
menn er jo en stor gruppe av sexkundene
i disse landene. Forøvrig vil jeg under-
streke betydningen av det internasjonale
perspektivet i fagbevegelsen. De store
selskapene er jo internasjonale! Det har
vært store endringer i arbeiderklassen
på verdensbasis som følge av at ny tek-
nologi har muliggjort en internasjonal
reorganisering av produksjonen. Dette
har ført til en ny internasjonal arbeids-
deling, hvor kjønn og rase er vigtige
skillelinjer, også innafor arbeiderklas-
sen. Utviklingen går i retning av noen få,
høyt kvalifiserte mannlige hvite arbeide-
re på den ene sida og mange sorte kvin-
ner lengst ute på den andre sida av
skalaen. Det vil være ille for mennene
også om de ikke forstår dette. Det krever
imidlertid både energi og visjoner å få
menn til å forstå at arbeiderklassen
fremdeles er stor, men at den endrer seg.
Kvinnene ser det lettere fra sitt ståsted,
men de mangler energi både på grunn av
arbeidsbyrder og økonomiske ressurser
til å utvikle dette arbeidet og forsknin-
gen rundt det. Hvis kvinnene får disse
ressursene vil det gi dem makt alle vil tje-
ne på.

Farvel til arbeiderklassen?

Røde Fane: Hva slags trussler står ar-
beiderklassen og fagbevegelsen overfor i
dag, mere konkret?

Swasti: I vesten snakkes det mye om
det japanske styringssystemet i industri-
en, dette framheves på grunn av sin
effektivitet, men også p.g.a. den trygg-
het den skaper for arbeiderne, ansettelse
på livstid, sosiale goder etc.. Det de fær-
reste er klar over, er at dette systemet
gjelder for bare ca 30 prosent av de ja-
panske arbeiderne, resten er korttids-
kontrakt ansatte, gjerne på deltid.
Mange er kvinner og de sosiale godene
som ferie og rett til sykepenger, gjelder
ikke for denne gruppen. Den nyeste
trenden i internasjonal produksjon,
FMS (flexible manufacturing system),
innebærer en endring fra produksjon i
omfang til variert produksjon. Et sen-
tralisert databasert styringssystem over
de enkelte produksjonsenheter mulig-
gjør rask omjustering av produktene i
tråd med markedet.

Røde Fane: I bladet vårt har vi gående
en diskusjon om «arbeidets fall». Betyr
den nye teknologien et farvel til arbei-
derklassen?

Siri: Her ser man bare utviklinga for
kjernearbeidere. Disse blir jo færre.
Dessuten er det langt igjen til fullstendig
automasjon.

Swasti: Sjøl med automasjon tatt i
betraktning vil det være feil å snakke om
at kjernearbeiderene forsvinner. Sann-
synligvis vil utviklinga gå i retning av en
ny type kjernearbeidere, de funksjonelt
fleksible. Forløbig finner vi oss i en tek-
nologisk blandingssituasjon. Ettersom
den computer baserte fleksible styrings-
prosessen utvikles vil alt fra begynnelse
til slutten av produksjonsprosessen bli
automatisert. Men du vil ha maskin-
passere-u faglærte	 deltidsarbeidende
kvinner, og noen svært få høyt utdanne-
de operatører. Polariseringen i arbeider-
klassen vil bli enda større. Mannlige
arbeidere har all grunn til å bli skremt av
dette perspektivet, svært få av dem vil få
jobb i det hele tatt. Samtidig gir den nye
teknologien muligheter til å distribuere
arbeidet på en ny måte. Menn kan ha
mye å vinne på dette gjennom å lære seg
kvinners fagkunnskaper på områder

som omsorgsarbeid. Personlig synes jeg
dette er viktigere enn at kvinner lærer
seg mannlige fag.

Kjerneproletariatet ledende?
Siri: Som m-I parti har vi stått på det tra-
disjonelle synet om kjærneproletariatet
som ledende kraft. Tesen om to spisser
har sprunget ut av erfaringer med ar-
beiderklassens kamper de siste årene.
Den kvinnelige delen av arbeiderklassen
er en spiss med andre historiske røtter og
andre tradisjoner. Den har andre styr-
ker og andre svakheter. Dette er en
relativt ny ide og det har tatt tid å få
gjennomslag for den i partiet. «Slåss vir-
kelig kvinnelige arbeidere? Er det ikke
bare småborgerlige kvinnegrupper det
er snakk om?». Dette er innvendinger vi
ofte blir møtt med. Så må vi forsøke å
trekke fram disse kampene, se etter dem
og synliggjøre dem. Kvinnelige arbeide-
re sloss ofte på en annen måte enn den
tradisjonelle måten i fagbevegelsen, der-
med blir de også ofte usynlige.

Swasti: Kvinner jobber ofte annerle-
des, men de får ofte gjort mer på sin
lavmælte måte enn mennenes tordenta-
ler, sjøl om de også kan være fine å høre
på en gang i blant. De internasjonale
nettene er et eksempel på en ny type ar-
beiderorganisering. Forøvrig vil jeg si at
sjøl om ting er ille i Norge, er det værre
tilstander i f . eks. England og Frankrike
med sine store konsentrasjoner av svar-
te. Dere har fremdeles ikke fått sweat-
shops (hjemmearbeid under elendige
vilkår).

Sid: Det er riktig, og det kan ha en
sammenheng med en særegen utvikling i
Norge i 70-åra, kvinner fikk stabilt del-
t idsarbeide. Forøvrig ser vi nå sterkt den
tendensen du snakker om i boka di, som
går på at store firmaer gjør kontrakter
med små, private underleverandører.
Rengjøringskvinnene på Aker Verdal
har ført en lang og seig kamp om dette.

Swasti: Det er også spennende å se
hvordan kvinner blir politisert gjennom
slike kamper. Under gruvearbeiderstrei-
ken for to år siden var dette et framtre-
dende trekk. Tradisjonelt er gruvear-
beiderne svært rnacho og konene blir
forsøkt holdt tilbake i hjemmene. Un-
der streiken var ikke dette lenger mulig.
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Kvinnene fikk lov å gjøre nye ting, de
blomstret opp til politisk aktivitet og be-
visthet. Det bisarre er imidlertid at i
mange tidligere gruvedistrikter er det nå
bare kvinnene som har jobb. Det har
vært endel nyetableringer i tråd med den
nye strategien til de multinasjonale sel-
skapene med å etablere seg i underutvik-
lede lommer i Europa. Som en bedrifts-
leder sa det har de «søkt seg til grønne
lier for å finne seg grønne arbeidere»

Lær av 3. verdens kvinner

Rode Fane: Hvilken betydning har et
tredje verden perspektiv i denne sam-
menheneen?

Swasti: Det har bl.a. betydning fordi
de har utviklet nye kamptradisjoner. De
har vært utsatt for det fleksible produk-
sjonssystemet med underleverandører
lenge allerede. La oss ta et eksempel fra
Mexico. Der er det nå en organisasjon av
kvinnelige klesarbeidere, grunnlagt av
en tidligere nonne, Maria Luisa Rivera.
Kvinnearbeidet i Mexico City var like
usynlig som andre steder, den mannlige,
fagorganiserte arbeiderklassen skrum-
pet. Så kom jordskjelvet og rev takene
av husene. Kvinnearbeidet som foregikk
i hjemmene på oppdrag fra nord-ameri-
kansk tekstilindustri ble bokstavelig talt
synliggjort. De kvinnelige tekstilarbei-
derne organiserte seg i kamp mot den
etablerte fagbevegelsen og dannet en
uoffisiell fagforening. Rivera ble først
ekskludert fra den mannsdominerte fag-
bevegelsen. Solidaridasgruppen, som de
kalte seg, ga imidlertid ikke opp og er nå
en av de sterkeste foreningene i Mexico
City. Den har til og med mot alle odds
fått offisiell godkjennelse. Hele dette
oppbyggingsarbeidet fore gikk på lav-
mælt og uformell måte, uten store taler
og masse formaliteter. Poenget er at de
gjorde det. Jeg traff Maria Luisa Rivera
på en 3. verden konferanse. Vi havnet
tilfeldigvis på gulvet ved siden av hver-
andre i en sovepose. Vi brukte mestepar-
ten av tiden av natta til å utveksle
erfaringer og kunnskaper. Rivera er en
or ganisator, jeg er en intelektuell akti-
vist. Når du kobler hennes og mitt ar-
beid oppstår det et nytt utsiktspunkt for
verden. Fra dette utsiktspunktet kan vi
se hvordan teknologien og styringsstra-

tegiene endrer seg og hvordan man flyt-
ter kapital fra et sted til et annet. Vi ser
også at det er mulig å sloss mot det
gjennom å reise og støtte kampen til de
mest	 utbyttede-kvinnene-mødrene.
Tendensen i den moderne kapitalismen
er at billig arbeidskraft blir mindre og
mindre viktig. Det betyr at kvinnear-
beiderne i 3. verden står i fare for å miste
arbeidet. F.eks. ser vi at tekstilindustri-
en begynner å etablere seg i Europa
igjen.

Internasjonalisme

Røde Fane: Du ser altså på ditt intelek-
t tiene arbeid som en del av kampen til 3.
verdens kvinner, en form for utviklings-
hjelp?

Swasti: Hvis man ønsker å drive ut-
viklingshjelp bør man gi penger til
prosjekter tned en langsiktig strategi,
hvis ikke blir det veldedighet. Hvis man
gir penger til kvinneorganisasjoner, en-
ten av typen Solidaridas eller andre så
gir man makt til disse kvinnene. Det leg-
ger grunnlag for store sosiale endringer.
Mange grasrotbevegelser i 3. verden
stoppes på grunn av utbrente ledere eller
mangel på penger. Kampen mot de mul-
tinasjonale selskapene i dag må føres
gjennom å knytte disse ulike grasrot
kvinnearbeider bevegelsene sammen i
internasjonale nettverk. Dette betyr og-
så å utvikle nye prioriteter i utviklings-
planlegginga. Når du snakker med disse
fattige og hardt arbeidende kvinnene ser
du at de er fornuftige med hensyn til sin
livssituasjon og hva de trenger for å bed-
re den. Kvinnerettet bistand i seg sjøl er
ikke nødvendigvis bra, så lenge den ser
kvinner og barn som en problemgruppe
som må hjelpes. Kvinnene er faktisk en
ressursgruppe, i den forstand at det ofte
er de som sitter inne med kunnskapen
om hva som må gjøres. Noen må gi disse
en stemme som mannlige fagforenings-
ledere og vestlige utviklingseksperter
o gså kan forstå. Her føler jeg at jeg som
økonom har et viktig bidrag å komme
med.

Siri: Jeg har noe av samme erfaringe-
ne med «språk». I mitt politiske arbeid
har jeg hatt stor nytte av å kunne snakke
slik at kvinneaktivister og mannlige fag-
foreningsledere kan forstå det. Man får

en slags oversetter oppgave. Samtidig
ser jeg det som uhyre viktig at kvinner
utvikler et eget språk for sine arbeids-
livserfaringer.

Swasti: Det vil jo gi dem makt også.
Siri: Ta f.eks. tariffspråket. Det er

bare forståelig for folk som har jobba
spesiellt med det. De fleste mannlige ar-
beidere forstår det heller ikke. Men
kvinner...

Swasti: ...tør å stille spørsmål ved det !
Siri: Nettopp! I tarifforhandlingene

på SAS hotellet la de kvinnelige arbei-
derne fram et regnskap som viste at
lønna til en stuepike ikke gikk an å leve
av. «Dere må ikke blande inn følelser i
dette» var forhandlingslederens svar. Vi
jobber for å få fram at kvinner er eks-
perter på eget liv og egen lønn. Jeg er
eni g med deg i at et språk for dette vil gi
kvinner mer makt.

Swasti: I 3. verden har jeg sett mange
eksempler på hva som skjer med tilsyne-
latende blyge, forsagte kvinner etter at
de har jobbet en stund i organisert kamp
for tilværelsen både for seg og sine.
Kvinner som aldri har ytret et ord i of-
fentlighet står plutselig fram som velta-
lende og sjølsikre i store forsamlinger.
De snakker om noe de er eksperter på,
sine egne livs og arbeidsbetingelser. Jeg
kjenner en kvinne som var med å organi-
sere felleskjøkken i Peru. Jeg har forø-
vrig hørt en mannlig bistandsekspert
kalle det «suppekjøkken». Uansett,
kvinnene lagde ikke bare mat, de lærte
seg også å lese og skrive. Denne kvinnen
leste en dag ordene «Hushjelp søkes» i
avisen. Da gråt hun av glede. Hun følte
at hun hadde fått ny kontroll over sitt
liv. Sist gang jeg snakket med henne ,
hadde hun nettopp født sitt fjortende
barn. Hun skulle hete «Håpet strømmer
fra mitt hjerte».

Samtalen mellom Swasti og Siri på-
gikk i timevis, bl.a. krydret med begeis-
trede kommentarer til rakefisken Swasti
uredd kastet seg over. Man snakket om
dine og mine barn og om kona til Arthur
Scargill og om alt det arbeidet 'natt hå-
per å kunne gjøre i tida framover. Siri
fikk invitasjon til en konferanse om
kvinner og flexible management til vå-
ren. Konklusjonen på det hele kom fra
Swasti: A new link has been made!	 n
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