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KVINNER I ARBEIDSLIVET

Dette heftet er en innledning holdt på Kvinnefrontens sommerleir på
Tromøya 1980 av Siri Jensen. For å få den raskt ut, er den ikke bearbeidet for trykking, og vil derfor til dels ha preg av muntlig form. Vi håper
at det kan være et utgangspunkt for debatt og et grunnlag for initiativer i kampen for å styrke kvinnenes stilling i arbeidslivet. Vi håper også at dere som bruker heftet som studieopplegg, kan sende oss reaksjoner, erfaringer, forslag.

Denne innledninga heter Kvinner i arbeidslivet eller Inn i 80-åra - ut av jobben? Det er et omfattende emne og det er beg rensa hvilke spørsmål jeg kan ta
opp.
Jeg tar utgangspunkt i at kravet om rett til arbeid er et grunnleggende krav
for kvinner; lønnsarbeid er en menneskerett vi er fratatt . Kvinnefronten og de
andre kvinneorganisasjonene i Norge i dag slutter opp om dette synet.
lnnledninga består av 6 deler
Først vil jeg legge fram noen tall som belyser situasjonen i dag - og stille
noen spørsmål om framtida.
Deretter vil jeg ta opp datateknologien og hva den betyr for oss .
3. del tar opp kvinner og fagutdanning - helt kort .
4. del går inn på spørsmålet om arbeidstidas lengde og deltid/heltidsarbeid .
5. del tar opp nedskjæringene i helse / sosialvesenet.
Og til slutt skal jeg prøve å gi noen ideer til hva vi kan gjøre framover.
Mange jenter har jobbet med innledninga. Noen har skaffet meg materiale,
noen har skrevet egne deler / innlegg. Jeg har prøvd å utnytte ulike kunnskaper og erfaringer som fins i Kvinnefronten, og det har vært moro og løfterikt.
Sa~la vet vi og kan vi mye. Jeg håper innledninga kan speile noe av det.
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DEL 1. Litt om situasjonen i dag og dermed
utgangspunktet vårt for å møte 80-åra.
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Talla mine bygger på materiale fra Statistisk Sentralbyrå. La meg •si med en
gang - ikke alle talla kan sammenliknes direkte. Dels skriver de seg fra ulike
.undersøkelser, dels er f.eks. prosenttall beregna på ulike måter . Det viktige
med tall a er imidlertid at de prøver å gi et bilde av situasjonen .
Hvis en ser på kvinner mellom 16 og 74 år, fi n·ner vi at 54 prosent har hatt
minst 1 times inntektsgivende arbeid i en bestemt uke i 1979. Her må vi huske
på at en god del er under utdanning eller er pensjonister. Prosentene blir større, om disse holdes utenfor . Prosenten varierer etter hvor vi bor - den er større i Oslo, minst i Østfold/Vestfold .
Fra 1972 til 1978 økte prosenten ganske kraftig - i takt med økning av· antallet arbeidsp lasser i undervisning, helse og andre sosia ltjenester . Hvor jobber
kvinnene? Vi vet det, men talla sier likevel mye:
I sykepleie og annet pleiearbeid er 95 prosent kvinner.
I kontorarbeid er 74 prosent kvinner.
I jordbruk / dyrerøkt er 70 prosent kvinner.
I post / telekom munikasjon er 74 prosent kvinner.
I servicearbeid er 81 prosent kvinner.
I 1976 var 70 prosent av de yrkesaktive kvinnene innafor offentlig, privat og
sosial tjenesteyting, varehandel og hotell og restaurant.
Og vi er ikke i lede nde stillinger. I departe mentene og Riksrevisjonen utgjorde kvinnene 90 prosent av assistenter og fullmektiger, 17 prosent av konsulen tene og 10 prosent av byråsjefene .
Hva betyr yrkesaktiv?
11979 jobbet 43 prosent av kvinnene- mindre enn 30 timer pr. uke (7 prosent
menn). 51 prosent av de sysselsatte kvinnene i 1978 var på deltid ; 59 prosent
av de gifte og 28 prosent av de ugifte . Det betyr at bare mellom 1/ 4 og 1/ 3 av
alle kvinner jobber heltid i arbeidslivet.
Flere tall -om deltidsarbeidende kommer seinere i innledninga. Og deltidsjobbene finn er vi i de tradisjonelle «kvinnesektorene » so m jeg nevnte ovenfor .
Det er stor skjult arbeidsledighet blant kvinner . Mange registrerer seg ikke
fordi de ikke får trygd eller fordi de vet de ikke får arbeid.
Arbeidsledigheten for kvinner ville vært mange ganger så høy hvis en regnet
med mulige arbeidssøkere, dvs. kvinner som ønsket arbeid.
Andre undersøkelser viser at et fl ertall av husmødre, og et flertall av gifte
kvinner ønsker arbeid.
Hva oppgir de som årsak til ikke å søke? Man gel på passende arbeid og
mangel på hjelp til barnepass.
3
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Hva regnet de som passende arbeid? Deltidsarbeid, arbeid nær hjemmet og
arbeid i samsvar med evner og erfaring.
Hva tjener kvinner? Her har jeg for få tall. Men i 1978 var gjennomsnittslønn
for en industriarbeider 36 kroner pr. time for menn og 29 kroner pr . time for
kvinner .
Kontorfunksjonærer m / enkelt rutinearbeid : 5100 kr . pr. måned for menn ,
4300 for kvinner .
For kvinner som jobbet heltid tjente 62 prosent under 3250 kr . pr . måned.
(ca. 800 pr . uke) - mot bare 24 prosent av menn .
Men bare ca . 1/ 3 av kvinnene jobber heltid .
Ca. 10 prosent av alle kvinner tjente mer enn 3250 pr. måned, mot et stort
flertall blant menn.
Bare litt over 25 prosent av alle kvinner tjente mer enn 2250 kr . pr . måned,
ca. 550 kr . pr. uke.
Førde sa på Kvinnekonferansen i København at kvinner i Norge tjente 85
prosent av hva menn tjener. Det er bare litt av sannheten, for da sammenlikner han hva kvinner og menn tjener i tilsvarende jobber, f.eks . industri, kontorarbeid o.l. Det han ikke tar med er alle dem som jobber deltid, at kvinner dominerer i lavtlønnsyrker osv. Totalt tror jeg forskjellen mellom kvinner og
menn lønnsmessig vil være langt større. Vi vet hvorfor kvinner jobber deltid men vi vet at kvinner gjennomsnittlig gjør 6 timer egenarbeid pr. dag (i motsetning til inntelstsgivende arbeid) og menn 2, 1 time . Mennenes innsats varierer
lite om kvinnen jobber heltid , deltid eller hjemme. Utearbeidende kvinner er
dobbeltarbeidende.
Talla viser oss en del. Samfunnet har hatt økt bruk for kvinner i arbeidslivet
de siste 10 år. Særlig i helse, undervisning og service . Yrkesaktiviteten har
økt. Likevel var det omtrent like mange eller flere i 1875 som hadde arbeid som
viktigste kilde til livets opphold. Prosentene kvinner som levde av arbeidet sitt,
sank helt fram til 1960, men har steget igjen siden da. Fortsatt er bare ca. mellom 1 / 4 og 1/ 3 av kvinnene i heltidsarbeid . Kvinnefrontens nye plattform slår
fast at kvinnene har vunnet større økonomisk sjølstendighet. Har vi dekning
for en slik påstand?
De siste 20 åra har da også utbygginga av daghjem / barnehager økt - til ca.
15 prosent dekning. 3 prosent dekning for unger under 2 år, 34 for 6-åringer.
Både for arbeidsmuligheter og daghjem er det stor forskjell etter hvor en bor.
En god del av økningen er kommet i form av økt deltidsarbeid og utbygging
av korttidsbarnehager. Fra 1977 til 1978 økte antallet korttidsplasser med 63
prosent, mens antallet heldagsplasser bare steg med 10 prosent.
For fortsatt er kvinnens arbeid et tilskudd til familiens økonomi, og et stadig
mer økonomisk nødvendig tilskudd, mens kvinnen tar seg av omsorg og husarbeid . Lave kvinnelønninger rammer alle - både gifte og ugifte.
4

Samtidig har den økte yrkesaktiviteten ført med seg et endra syn på kvinner
og arbeid , som igjen har gjort det lettere for flere kvinner å bryte ut. Rett til arbeid for kvinner er mer anerkjent i dag enn tidligere.
Vi har .hatt god hjelp av konjunkturene. Da regjeringa trodde at oljevirksomheten ville føre til at mange flere kvinner ville trengs i arbeidslivet og jern og
metall mangla folk, ble det satt i gang kampanjer for å få kvinnelige sveisere .
Det ble lagt store planer for daghjemsutbygginga i forbindelse med lov om
barnehager, og .den offentlige ideologi priste kvinner i arbeid. Det ble laget utredninger om arbeid for kvinner og startet på lov om likestilling .
Den nye kvinnebevegelsen er vokst fram i samme periode . Behovet for
kvinner i arbeidslivet la grunnlag for å få gjennom reformer. Økt yrkesaktivitet
stimulerte kvinner til økt interesse for mange spørsmål og ga kvinnebevegelsen næring .
Kvinnebevegelsen står på et vis ganske sterkt i Norge - vi har felles hoved krav og stor oppslutning blant masser av kvinnekrav som mange politikere er
tvunget til å støtte i ord. Det er ikke god tone å gå imot kvinners rett til arbeid.
Og, det fins kvinner i flere yrker, på flere arbeidsplasser, i ulike arbeidsforhold
som motbeviser fordommer mot kvinner daglig og som er innstilt på å forsvare
retten sin.
Men samtidig er kvinnebevegelsen på et vis dårlig rustet til å møte 80-åras
utfordringer og trusler. Vi er lite forberedt på at endringer i økonomi og politikk kan slå beina under det vi har oppnådd. Jeg tror vi i for stor grad ser kampen vår som en ubrutt framgang .
Sjøl har jeg i alle fall laert mye av å se i tall hvor kort vi faktisk har kommet.
Jeg skal nevne truslene som stikkord - jeg skal komme tilbake til dem:
- datateknologiens inntog
- økonomisk nedskjæring som rammer arbeidsplasser, helse / sosial-omsorg ,
daghjem og alle slags tilbud til barn
- og samtidig den snikende ideologien om hvor skadelig det er for unger i
daghjem, spesielt spebarnsstuer og hvor trist det er for eldre i institusjoner,
betydningen av nærmiljøet osv .
lnnledninga skal prøve å si noe om alvoret i disse truslene. Spørsmålene
blir:
Hvordan møte utfordringene? - og det forutsetter at vi tar dem alvorlig.
Hvordan bevare, befeste og utvide vår stilling i arbeidslivet? Mange tar det
for gitt at vi har da jobb - særlig i Oslo . Men vi er alle sårbare . Vi må prøve å
forstå hvilke samfunnsmessige mekanismer som virker til å skyve oss ut hva må vi hamle opp med? Og hvor avgjørende er egentlig arbeid . Hva slags
forhold har vi sjøl til jobben vår - og til å slåss for den?
Og endelig - Kvinnefronten og kvinnebevegelsen må ha et program for å
møte denne situasjonen.
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DEL 2. Hva vil den nye datateknologien
bety for oss?

Først vil ei jente som er teknisk tegner, gi en kort beskrivelse for sitt yrke.
Deretter vil Marte som er typograf og jobber på en bedrift som anvender
moderne datautstyr, si litt om sine erfaringer.
Tekniske tegnere er en yrkesgruppe som består i hovedsak av kvinner. Vi regner med at det er'ca. 6000 utdannede tekniske tegnere i dag. De er fra 20 til
40 år . Flest i aldersgruppa 20-30. Lønningene ligger fra 50 000 til 80 000.
Fl est mellom 50 000 og 60 000 . De fleste tekniske tegnere jobber innen byggefaget. De tegner de tegningene som ingeniørene og arkitektene har konstruert
og som brukes på byggeplassene av forskalingssnekkere, jernbindere, tømrere osv .
Allerede i dag fins det to datamaskiner eller dataanlegg her i landet som kan
erstatte oss. De består av en bank med opplysninger, et tastatur (som på en
skrivemaskin) som brukes til å lete fram opplysningene, en skjerm hvor opplysningene settes sammen og et tegnebord som tegner tegningene etter opplysningene . Disse an leggene er i dag så dyre at det finn es få av dem . De vil bli
billigere etter hvert som det produseres flere. Store firmaer vil få egne anlegg .
Men så store firmaer har vi få av i Norge. Så her vil det antagelig bli egne datafirmaer som leier ut bruk av anlegg. Og maskinene kommer til å gå hele døg net.
Hvor blir det da av den tekniske tegneren? I dag er tre tegnere i Norge utdannet på tre måneders kurs i USA til å program.mere slike an legg. De gir da tabanken de opplysningene den trenger. Disse programmene kan selges eller
leies ut til de firmaene som leier an legget. Et par promiller av de som i dag er
tekniske tegnere vil trenges til denne jobben. Den andre jobben er punchejobben. Den består i å få de programmerte opplysningene ut og overført på papir.
Da sitter du ved skjermen og slår på tastaturet. Så settes tegnemaskindelen i
sving. Den må mates med papir og påmonteres de riktige pennene og så teg ner den. En teknisk tegner som har all e nødvendige opplysninger om høyder
og lengder osv., kan tegne fasader og et perspektiv av et større kontorbygg på
fra 5 til 8 dager. En datamaskin kan gjøre det på 30 til 60 minutter og ha med
hver murstein i fasaden. La oss da si at ca. 10 prosent av oss kan bli punchedamer på helkontinuerlig skift. Om 10 år vil det være ca. 12 000 tegnere . Da vil
det trengs 10-20 stykker til å programmere, og noen hundre punchedamer.
Det vil si ca . 10 000 tekniske tegnere som det ikke fins jobb til. Og de eldste av
oss vil fortsatt ha 20 år igjen til pensjonsalder.
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Denne utviklinga er det ingen som gjør noe med. Vi kjenner datamaskinene
fra vitsetegninger og science fiction-filmer. Når vi prøver å ta dem på alvor,
blir vi lamma. Fagforeningene gjør overhodet ingenting . Jeg tror vi har ca . 10
år på oss.
Marte: Hva er datateknologi?
Jeg skal først si litt om hva datateknologi er. De fleste jenter, trur jeg , trykker
på «ikke forstå-knappen» i hodet når det er snakk om elektronikk og maskiner.
Til tross for at det, i motsetning til mye annet her i verden, lar seg forklare og
begripe alt sammen. Dette er ikke ment som den store avklaringa, men et tappert forsøk på å gjøre det litt konkret.
En EDB-maskin er en regnemaskin og bokstavene står for elektronisk data behandling. Grunnenheten er en liten brikke, som kan være bare 5 ganger 5
millimeter, og som består av flere lag belegg som leder elektrisitet. En sånn li ten brikke kan være en egen datamaskin, såkalt mikroprosessor. Til større maskiner trengs flere brikker i bestemte systemer. I hovedsak er det dette som utgjør bearbeidingsenheten i maskina , dvs . den som tar imot og tolker de opplysningene som blir gitt den . For å ha nytte av maskina, må en som regel både
ha enheter hvor opplysningene går inn og hvor de går ut . Til dette bruker en
f.eks . hullkort, hullbånd, skrivemaskintastatur, linjeskriver .eller dataskjerm.
Utgangs- og inngangsenheten behøver ikke å stå i nærheten av maskina. Via
telefonnett, f.eks. kan de kommunisere fra hver sin del av kloden.
For at en datamaskin skal utføre en oppgave, må en legge inn et program
som forteller hva den skal gjøre . To maskiner som er helt likt bygd opp, kan utføre helt forskjellige funksjoner, alt etter hva de er programmert for.
Hva er det som er så spesielt med denne teknologien? Hvorfor er det så viktig å ta opp dette nå?
En ting er at utviklinga av maskinene går så utrolig fort. Den før nevnte lille
brikka kan anvendes til flere oppgaver enn en datamaskin som på slutten av
50-tallet fylte et helt rom. Da kosta den 1 million - i dag koster den ca. 30 kroner.
I 1985 regner en med å kunne få det som i dag er en stor datamaskin inn på
en elektronisk brikke på 1 ganger 3 centimeter. Prisfallet er på 30 prosent hver
tår .
Datamaskina er svært pålitelig. Feil som oppstår skjer oftest ved feilprogrammering eller ved at det blir gitt feil opplysninger . At utstyret mange ganger ikke har svart til forventningene, må sees på som barnesykdommer.
Databaserte systemer kan erstatte både muskler og hjerne.
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KONSEKVENSER
Det kan innføres i de fleste yrker og bransjer omtrent samtidig. Det er aktuelt i
det meste av industrien og serviceyrkene. Det er svært aktuelt i kontor, bank
og forsikring. Det kan også brukes i helse-, sosial- og skolevesenet. Noen eksempler : Siemens sier i en rapport at 30 prosent av kontorenes virksomhet kan
være automatisert innen 1990, 38 prosent kan automatiseres i statsforvaltnin gen . Handel og Kontor frykter at 6000 kassadamer kan miste jobben om-optiske lesere blir innført i stor stil. Televerket har til nå rasjonalisert bort over 2000
gjennom automatiske sentraler. STK i Oslo har ved investering i EDB-utstyr siden 1967 spart inn 300 arbeidsplasser. Trygdekontorene regner med i første
omgang å spare inn 225 stillinger ved «infotrygd -systemet», på sikt regner de
med 1200 stillinger.
Ikke alle er like bekymra . Industriministeren, f.eks ., trur ikke på noen <<teknologisk arbeidsløshet». Argumentet er at teknologiske omveltninger tidligere ikke har skapt ledighet . Men vi har aldri hatt noen omveltning tidligere som
har ramma så mange sektorer på en gang. Produksjon av datautstyr vil sysselsette få folk. Det er regna ut at det vil gi 1 million jobber, hvorav 60 prosent i
USA . Etter hvert vil en få datamaskiner som produserer datamaskiner. I alle
større industriland, også Norge, synker sysselsettinga i industrien totalt. En
del har gått over til bank, forsikring og service. Men nå synker sysselsettinga
der og, til tross for at arbeidsmengden øker. I service holder den seg, men alt
dette er yrker som kommer til å bli hardt ramma av rasjonalisering gjennom økt
bruk av EDB.
Kan industriministeren fortelle hva det er folk skal jobbe med? LO gjør et
forsøk, men det virker ikke overbevisende . Fra den kanten blir det satsa på at
vi kan få bruk for fiskeoppdrettere, og så får vi kapasitet til en lærer på 4 elever
(sagt av Tor Andersen fra LO på datakurs) . Vi får nye behov, sies det. For å si
det brutalt er det som å sette i gang et atomkraftverk og «håpe på » at en finner
ut hvor en skal gjøre av søpla i tide . Det er klart teknologien kan brukes fornuftig . Mye slitsomt, farlig og kjedelig arbeid kan unngås. Men er arbeidsledighet
alternativet er det ikke sikkert det er så mange som vil juble over å bli kvitt
«drittjobben» sin.

HVA VIL DET BETY FOR KVINNENE?
Sammen med konsekvenser som økt arbeidsledighet kan føre med seg, som
økt alkoholmisbruk, flere skilsmisser osv., er det nærliggende å tru at de fleste
negative trekk ved datasamfunnet vil ramme kvinnene spesielt.
Mange av arbeidsplassene som blir ramma vil være kvinnearbeidsplasser, se
eks . over.
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Ved innføring av EDB er det et generelt trekk at det blir større skille på type
jobber . Det blir noen relativt få «interessante og krevende» for dem med innblikk i elektronikk og «kunnskap i behandling av EDB-systemer». Så blir det en
del flere kjedelige rutinerjobber hvor en sitter og glaner inn i en skjerm hele dagen, og gjør nøyaktig og akkurat det en har fått ordre om. En kan jo gjette
hvem som vil havne hvor .
En annen sak er at i datasamfunnet er det lagt opp til at du skal kunne utføre
det aller meste av nødvendige funksjoner i din egen stue. Det foregår konkret
planlegging fra Televerkets side at man gjennom en TV-skjerm, som er lagd til
slikt bruk, og telefonlinje, skal kunne få fram alt fra rutetabeller til trygderettigheter på skjermen. Et slags samfunnsleksikon.
Lenger fram er det tenkt at det kan brukes til banktjenester, du kan sitte foran skjermen og girere og få opplysninger om hvordan det står til med kontoen
din. Du kan bestille varer i butikken, og til slutt få jobben med deg hjem, hvis
du har noen da. Det er jo ikke sagt hvordan dette vil fwngere i praksis. Men
opplegget er økt privatisering, ingen egentlig grunn til å gå ut av stuedøra.

HVA KAN EN STILLE OPP MOT DETTE?
6 timers arbeidsdag er foreslått - som konkret krav. LO er lunkne til dette .
De sier de er for det generelt, men ikke som svar på datarasjonalisering. De
utelukker å få kompensert lønna, og sier «det vil være å dele på fattigdommen». Jeg mener sjøl det er riktig å stille som krav - men at det sannsynligvis
ikke vil «løse» problemet.
Sette betingelser og krav ved innføring av ny teknologi. Noen kaller
dette å styre utviklinga, jeg mener det er å lure seg sjøl å tru at vi kan «styre»
den . Men en kan sette krav til bruken av den som kan sinke rasjonaliseringseffekten. Det er gjort en del i grafisk . En vinner ingen endelige seire på denne
måten , men en forsvarer seg midlertidig mot skadevirkninger .

EKSEMPEL FRA GRAFISK:
De grafiske fagområdene har vært og er av stor interesse for dataindustrien .
Særlig har det skjedd mye på det første leddet i produksjonen, det som kalles
satsframstilling (dvs . å sette sammen bokstaver til ord og ord til linjer på en
sånn måte at det lar seg trykke etterpå . ) Før var det sånn at hvis f.eks . et forlag ville ha trykt ei bok, leverte de et manuskript til trykkeriet. Typografen satte så opp alle sidene i bly. Nå blir bly nesten ikke brukt mer.
Typografen kan f.eks . sitte ved en skjerm med skrivemaskin-klaviatur og
skrive tekst som blir ført inn i en datamaskin ved elektriske impulser. Til denne
maskina blir det kobla en såkalt fotosetter som gjør om de elektriske impulsene til skrift. Ut av maskina kommer teksten ferdig på fotopapir eller film. Så
langt er det egentlig greit. For typografen gjør det samme som han gjorde før,
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framstiller sats, bare med nytt produksjonsutstyr . Men med dette utstyret følger det utrolige muligheter for å unngå akkurat det at typografen skal sitte der
å produsere tekst. Den skjermen behøver ikke å stå i trykkeriet, den kan like
godt stå i forlaget og så kan forlaget skrive inn boka si sjøl. Rett inn i trykkeriets datalager.
I Vest-Tyskland gikk 80 000 arbeidsplasser i grafisk tapt i løpet av 2 år på
denne måten .
I Norge satte avistypografene seg på bakbeina da aviseierne ville at journalistene skulle få skrive på skjermer - inn i datamaskina . Det ble en arbeidsrettssak som typografene utrolig nok vant! Avtaleverket ble tolka sånn av arbeidsretten, at typografer har enerett til å betjene skjermer når formålet er å framstille sats. Det redda nok en god del arbeidsplasser.
Men det gjelder jo bare for bedrifter som går under tariffavtalen . Forlag
f .eks . kan kjøpe seg datautstyret sjøl og produsere sats så mye de vil. Dette er
en utvikling vi ikke kan «styre» om vi aldri så gjerne vil.
Et annet utstyr som blir brukt i grafisk er «optiske lesere» . Det er maskiner
som kan «lese» skrift fra skrivemaskinskrevne manus med utrolig hastighet,
og dette blir så omdanna til sats. I noen aviser er det inngått avtaler om at journalistene skal få skrive for optisk lesning . Men stort sett får de bare skrive sine
egne artikler. De må være feilfrie for at leseren skal ta dem. Og det tar vanligvis mye lengre tid for en journalist å skrive et feilfritt manus enn det tar for en
typograf. Men teknologien går sin gang. Optiske lesere leser nå håndskrift.
Desuten vil det bli mulig å lage maskiner som tolker stemmer, og da er det ikke
mye å stille opp med .
Det går an å sinke utviklinga . Imens burde vi finne ut hva vi skal gjøre.
Alle bør i det minst undersøke hvordan det står til innafor deres yrke og
bransje og være med å reise diskusjon om problemene.
På alle arbeidsplasser hvor det allerede er EDB-utstyr eller hvor det er tenkt
innført, bør det lages dataavtaler. Det finnes en rammeavtale mellom LO og
NAF om databaserte systemer. Der blir det forutsatt at det skal opprettes lokale avtaler. I en sånn avtale skal det stå hvilke plikter bedriften har til informasjon, om opplæring, og om begrensninger for hvor lenge en kan sitte ved
skjermer av gangen osv. Det skal videre stå hvilke personopplysninger bedriften kan ha om dere, hvordan de kan samle dem inn osv .
Velg en datatill itsmann/kvinne. Hun har spesielt som oppgave å samle inn
opplysninger, finne ut hvordan systemer fungerer osv . Det gjelder ikke å velge
en som «veit mye om data», men en som veit hvilke interesser hun skal forsvare .
Til slutt en liten historie om hvordan det kan gå når en hverken har dataavtale, datatillitsmann som fungerer som det, eller noe særlig peiling i det
hele tatt:
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I Vest-Tyskland gikk 80 000 arbeidsplasser i grafisk tapt i løpet av 2 år på
denne måten.
I Norge satte avistypografene seg på bakbeina da aviseierne ville at journalistene skulle få skrive på skjermer - inn i datamaskina . Det ble en arbeidsrettssak som typografene utrolig nok vant! Avtaleverket ble tolka sånn av arbeidsretten, at typografer har enerett til å betjene skjermer når formålet er å fram stille sats. Det redda nok en god del arbeidsplasser.
Men det gjelder jo bare for bedrifter som går under tariffavtalen. Forlag
f .eks. kan kjøpe seg datautstyret sjøl og produsere sats så mye de vil. Dette er
en utvikling vi ikke kan «styre» om vi aldri så gjerne vil.
Et annet utstyr som blir brukt i grafisk er «optiske lesere». Det er maskiner
som kan «lese» skrift fra skrivemaskinskrevne manus med utrolig hastighet,
og dette blir så omdanna til sats . I noen aviser er det inngått avtaler om at journalistene skal få skrive for optisk lesning . Men stort sett får de bare skrive sine
egne artikler. De må være feilfrie for at leseren skal ta dem . Og det tar vanligvis mye lengre tid for en journalist å skrive et feilfritt manus enn det tar for en
typograf. Men teknologien går sin gang. Optiske lesere leser nå håndskrift.
Desuten vil det bli mulig å lage maskiner som tolker stemmer, og da er det ikke
mye å stille opp med .
Det går an å sinke utviklinga . Imens burde vi finne ut hva vi skal gjøre.
Alle bør i det minst undersøke hvordan det står til innafor deres yrke og
bransje og være med å reise diskusjon om problemene.
·
På alle arbeidsplasser hvor det allerede er EDB-utstyr eller hvor det er tenkt
innført, bør det lages dataavtaler. Det finnes en rammeavtale mellom LO og
NAF om databaserte systemer. Der blir det forutsatt at det skal opprettes lokale avtaler . I en sånn avtale skal det stå hvilke plikter bedriften har til informasjon, om opplæring, og om begrensninger for hvor lenge en kan sitte ved
skjermer av gangen osv . Det skal videre stå hvilke personopplysninger bedriften kan ha om dere, hvordan de kan samle dem inn osv .
Velg en datatillitsmann/kvinne. Hun har spesielt som oppgave å samle inn
opplysninger, finne ut hvordan systemer fungerer osv. Det gjelder ikke å velge
en som «veit mye om data», men en som veit hvilke interesser hun skal forsvare.
Til slutt en liten historie om hvordan det kan gå når en hverken har dataavtale, datatillitsmann som fungerer som det, eller noe særlig peiling i det
hele tatt:
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Flere tekster av Siri – se Siris kommode (www.sirijensen.no)

Vi fikk plutselig greie på at det skulle kjøpes inn noe nytt datautstyr i bedriften. Egentlig , sa ledelsen, behøvde de ikke å informere oss om det, for det
kom ikke til å få noen betydning for oss likevel. Dette var «administrativ» EDB
og siden vi drev med grafisk produksjon, angikk det oss ikke. Men siden de er
så snille så sa de likevel fra, at nå søkte de om folk som skulle sitte og betjene
utstyret. Vi så litt usikkert på hverandre og hørte på ord som «konvertering»
og «on-line» og «formatlegging, oppdatering, ajourhold og registrering ». Det
hørtes jo veldig administrativt da, så vi godtok det, med litt tvil riktignok . Etterpå ble vi mer og mer i tvil. Var ikke det her satsframstilling? Noen mente det
ikke var noe å lage bråk om, og noen mente at nå hadde vi gått i baret. Så gikk
vi til ledelsen igjen, da, og ville ha flere opplysninger. J ada, det skulle vi få. Vi
stilte dumme spørsmål, og alle var veldig blide, imøtekommende og overbærende, helt til vi sa: « Men alt dette betyr jo at det er satsframstilling . Dere kan
.ikke søke etter hvem som helst til det, det er typografarbeid .» Da fikk pipa en
annen lyd . Vi krangla om det i flere måneder, mens utstyret sto der med presenning over. Til slutt skrev vi under på en protokoll om at vi ikke ble enige, og
det var klart for en arbeidsrettssak. Så hadde ikke bedriften så lyst på det likevel. For det første var det jo allerede falt dom i en liknende sak til typografenes
fordel. Og dessuten hadde de jo ikke helt fulgt informasjonsplikten. Det var på
vinteren i fjor det starta, saken er ikke avklart ennå.
Vi har lært mye av det, om å bli bløffa med glatte miner og imponerende ord
og uttrykk, om å bli pressa med kontrakter som går til dundas. Vi har lært at
det er nødvendig å være ytterst mistenksomme, og at det er helt nødvendig å
vite mest mulig . Og at det ikke er så dumt med en dataavtale hvor det står at
bedriften har plikt til å rådføre seg med tillitsmannsapparatet før de bestemmer seg for investeringer.
Marte stiller viktige spørsmål:
- HVILKEN HOLDNING SKAL VI HA TIL DEN NYE TEKNOLOGIEN?
KAN VI FORSTÅ DEN? KAN VI STYRE DEN?
Jan Balstad - formann i Arbeiderpartiets datapolitiske utvalg - sa på en
pressekonferanse i begynnelsen av juli : (se klipp) «at man har lagt vekt på de
positive mulighetene datateknologien åpner forn «men datasamfunnet må
samtidig føre med seg en videreutvikling av demokratiet, slik at folk i så stor
utstrekning som mulig kan få bestemme over sin egen livssituasjon .»
Marte advarer mot naivitet, vil ikke styre utviklingen, men utsette og minske
skadevirkningene, slåss, gjøre motstand .
,
Samtidig med Balstads uttalelser streiket de ansatte ved trygdekontorene i
Oslo, Frogn, As og Østby i protest mot bemanningspolitikken som regjeringen
har trukket opp i en stortingsproposisjon i forbindelse med innføring av nye
EDB-systemer. Arbeidsbyrden vil øke, samtidig skal 266 stillinger spares inn,
derav 133 i Oslo. Et internt utvalg har vurdert at det trengs 240 nye stillinger.
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Flere tekster av Siri – se Siris kommode (www.sirijensen.no)

Vi fikk plutselig greie på at det skulle kjøpes inn noe nytt datautstyr i bedriften. Egentlig, sa ledelsen, behøvde de ikke å informere oss om det, for det
kom ikke til å få noen betydning for oss likevel. Dette var «administrativ» EDB
og siden vi drev med grafisk produksjon, angikk det oss ikke. Men siden de er
så snille så sa de likevel fra, at nå søkte de om folk som skulle sitte og betjene
utstyret. Vi så litt usikkert på hverandre og hørte på ord som «konvertering»
og «on-line» og «formatlegging, oppdatering, ajourhold og registrering» . Det
hørtes jo veldig administrativt da , så vi godtok det, med litt tvil riktignok . Etterpå ble vi mer og mer i tvil. Var ikke det her satsframstilling? Noen mente det
ikke var noe å lage bråk om, og noen mente at nå hadde vi gått i baret. Så gikk
vi til ledelsen igjen, da, og ville ha flere opplysninger. Jada, det skulle vi få. Vi
stilte dumme spørsmål, og alle var veldig blide, imøtekommende og overbærende, helt til vi sa: «Men alt dette betyr jo at det er satsframstilling. Dere kan
.ikke søke etter hvem som helst til det, det er typografarbeid .» Da fikk pipa en
annen lyd. Vi krangla om det i flere måneder, mens utstyret sto der med presenning over. Til slutt skrev vi under på en protokoll om at vi ikke ble enige, og
det var klart for en arbeidsrettssak. Så hadde ikke bedriften så lyst på det likevel. For det første var det jo allerede falt dom i en liknende sak til typografenes
fordel. Og dessuten hadde de jo ikke helt fulgt informasjonsplikten. Det var på
vinteren i fjor det starta, saken er ikke avklart ennå .
Vi har lært mye av det, om å bli bløffa med glatte miner og imponerende ord
og uttrykk, om å bli pressa med kontrakter som går til dundas . Vi har lært at
det er nødvendig å være ytterst mistenksomme, og at det er helt nødvendig å
vite mest mulig . Og at det ikke er så dumt med en dataavtale hvor det står at
bedriften har plikt til å rådføre seg med till itsmannsapparatet før de bestem mer seg for investeringer.
Marte stiller viktige spørsmål:
- HVILKEN HOLDNING SKAL VI HA TIL DEN NYE TEKNOLOGIEN?
KAN VI FORSTÅ DEN? KAN VI STYRE DEN?
Jan Balstad - formann i Arbeiderpartiets datapolitiske utvalg - sa på en
pressekonferanse i begynnelsen av juli : (se klipp) «at man har lagt vekt på de
positive mulighetene datateknologien åpner forn «men datasamfunnet må
samtidig føre med seg en videreutvikling av demokratiet, slik at folk i så stor
utstrekning som mulig kan få bestemme over sin egen livssituasjon. »
Marte advarer mot naivitet, vil ikke styre utviklingen, men utsette og minske
skadevirkningene, slåss, gjøre motstand.
,
Samtidig med Balstads uttalelser streiket de ansatte ved trygdekontorene i
Oslo, Frogn, Ås og Østby i protest mot bemanningspolitikken som regjeringen
har trukket opp i en stortingsproposisjon i forbindelse med innføring av nye
EDB-systemer. Arbeidsbyrden vil øke, samtidig skal 266 stillinger spares inn,
derav 133 i Oslo. Et internt utvalg har vurdert at det trengs 240 nye stillinger.
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Flere tekster av Siri – se Siris kommode (www.sirijensen.no)

De ansatte har protestert og protestert uten å bli hørt. Det er dette som skjer i
virkelighetens verden. De ansatte overveier nye aksjoner til høsten - de bør
få vår støtte - dette er en_ viktig prinsipiell sak . Er det noe sted det trengs
menn esker og ikke bare datamaskiner, må det nettopp være i denne typen
servicearbeid.

- KONKRET HVA KAN VI GJØRE?
Vi kan støtte slike protester som den på t rygdekontorene - bruke slike saker
til å lære oss sjøl og andre hva dette er og hvordan vi kan slåss. Det er kanskje
det aller viktigste akkurat nå . Vi kan allerede i dag ha øya åpne på vår egen arbeidsplass, undersøke, melde oss på kurs, spørre om investeringer, framtids planer, ikke gi oss før vi får svar som er til å bli klok på.
Kvinnefrontens lan dsmøte vedtok en resolusjon om våre oppgaver i forbin delse med datateknologien:
KVINNEFRONTEN vil arbeide for at den teknologiske utviklingen ikke skal
svekke kvinners stilling i arbeidslivet. Typiske kvinneyrker er særlig utsatt
for rasjonalisering ved bruk av datateknologi . Det gjelder innen kontor, offentlig forvaltning, Post- og Televerket, vareh andelen og elektronikkindustrien .
KF vil kjempe mot at arbeidsplasser forsvinn er som følg e av automatisering også når dette skjer ved såkalt naturlig avgang eller overgang til deltid.
KF vil kjempe mot at kvinnejobber blir ensformige og rutinepreget, for at
kvinner får opplæring til jobbene som krever nye kunnskaper.
KF vil følge utviklingen, gi med lemmene opplysning om de rettighetene de
h.ar (Rammeavtalen LO - NAF om databaserte systemer og § 12 i arbeidsmiljøloven) og støtte til sammen med andre kvinner å aktivisere seg i fagfo reningene for å være med å styre utviklingen på arbeidsplassene.
Vi må kreve at de ansatte får reell medvirkning i utformingen av EDBsystemer, at arbeidsmiljøkrav blir tatt hensyn til og at arbeidet blir variert
(begrenset tid ved skjermterminaler).
Når det gjelder konsekvensene spesielt for kvinner, har jeg i _tillegg lyst til å
nevne et par ting:
Økt bruk av skift, deltid osv . for maksimalt å utnytte 9et dyre datautstyret,
kan dels skvise ut kvinner som ikke har mulighet til skift, dels utnytte kvinner
til dårlig betalte 'deltidsjobber. Betjening av nytt utstyr krever opplæring. Selv
om adgangen til opplæring formelt blir lik for begge kjønn, er det mange måter
å bli kvitt oss på: ved opplæring i fritida, ved at det legges stor vekt på at det
forplikter overfor bedriften, ved at deltidsansatte stiller bakerst osv . I tillegg
kommer hvordan teknologien og hele språkbruken skremmer oss - vi tør ikke. Det er ikke tilfeldig at de bruker ord som vi ikke skal forbinde med noe vi
vet vi irlar greie på .
Dette for å understreke at formell lik rett til opplæring ikke er nok .
14

LÆRDOMMER FRA 20- OG 30-ÅRA
Økt bruk av datateknologi faller sammen med omfattende økonomiske inn sparinger, kanskje særlig i helse / sosialsektoren, som også rammer arbeidsplasser og som vil forsterke rasjonaliseringseffekten .
Dette gjør at vi etter min mening må forberede oss på at ideen om at det er
mest rettferdig med ba're en inntekt pr . familie framfor at en familie har to inntekter og en annen ingen, kan dukke opp igjen . Sjølsagt i likestilling1drakt
«det er like rettferd ig at mannen er hjemme », men i praksis vil den bli rettet
mot oss.
. Derfor bør vi se litt på lærdommene fra 20- og 30-å ra da LO og AP en kort
periode hadde som offisiell politikk at gifte kvinner ikke skulle ha arbeid . Elisa beth Lønnå skriver om dette i boka «Kvinner selv».
Hun peker på bakgrunnen for vedtaka mot gifte kvinner:
- Ideen om fordeling av arbeid når det var lite arbeid har tradisjoner i fag bevegelsen. (Heller alle på redusert uke enn at noen må gå). Da tas også forsørgerhensyn.
- LOs holdning til kvinner i arbeid har vært helt konjunkturb,estemt - altså
bestemt av behovet for kvinner i arbeidslivet .
- Behovet for tiltak mot arbeidsledigheten .
- Og grunnleggende: ideen om at menn er arbeidsledige (og det er forferde lig) mens gifte kvinner ikke er det.
Resultatet av vedtaka var først og fremst en mer negativ holdning til kvinner
i arbeidslivet - både gifte og ugifte, de fikk få praktiske konsekvenser.
I dag er det trolig dårligere klima for direkte vedtak mot gifte kvinner, men
det fins indirekte måter og press . Særlig i mindre lokalsamfunn kan presset bli
stort. La oss derfor se på argumentene som ble brukt mot:
- Prinsipielle argumenter om kvinners rettigheter - rett til arbeid og økonomisk sjølstendighet.
- Praktisk / økonomiske argumenter, kvinner jobber fordi det er økonomisk
nødvendig for familien .
- Hensiktsmessighetsargumenter, det vil ikke monne på arbeidsledigheten. I
1930 var bare 6,4 prosent av de gifte kvinnene i arbeid og de utgjorde ikke mer
enn 1 prosent av arbeidsstokken . De fleste var i yrker der det ikke var aktuelt å
erstatte dem med menn.
- Organisasjonsmessige argumenter, det splitter fagbevegelsen og arbeiderklassen etter kjønn - hindrer felles kamp mot arbeidsledigheten .
Vedtaka mot gifte vinner i arbeidslivet var kortvarig , men de ble aldri opphevet på prinsipielt grunnlag. Bare fordi det igjen var behov for kvinner i arbeidslivet. Og - i 1940 ble det vedtatt på ny .
Jeg vil oppfordre alle til å lese Elisabeth Lønnås' framstilling!
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å bli kvitt oss på: ved opplæring i fritida, ved at det legges stor vekt på at det
forplikter overfor bedriften, ved at deltidsansatte stiller bakerst osv. I tillegg
kommer hvordan teknologien og hele språkbruken skremmer oss - vi tør ikke. Det er ikke tilfeldig at de bruker ord som vi ikke skal forbinde med noe vi
vet vi il"lar greie på.
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DEL 3.

Jenter og fagutdanning

Jenter og utdanning er et viktig spørsmål. Denne delen er det jobbet altfor lite
med på grunn av uheldige omstendigheter. Jeg skal derfor bare gi noen stikkord for videre diskusjon .

JENTEGRUPPE PÅ SOGN YRKESSKOLE I OSLO
På Sogn yrkesskole i Oslo har det vært ei jentegruppe i sving (tilknytta YLI, Yrkesskoleelevenes og Lærlingenes Interesseorganisasjon) som spesielt har tatt
for seg jenter og fagutdanning. De legger særlig vekt på følgende punkter:
- Mens nesten 50 prosent av elevene ved yrkesskolene totalt er kvinner, er
det fortsatt store skiller på hvilke linjer jenter og gutter velger . De fleste jentedominerte linjer (der jentene utgjør rundt 90 prosent) fører ikke til noen form
for fagbrev eller yrkesstatus, f .eks. husstell (der det går 6000 jenter hvert år),
husflid, helse og sosial, blomsterdekoratør osv . Etterpå er det ekteskap eller
lavtlønnsjobb uten spesielle krav til utdanning. Kravet må være : Tradisjonelle
jentelinjer må føre til fagbrev.
- De få jentene som våger seg inn på guttas linjer (85 prosent av elevene ved
industri/håndverkslinjene er gutter), møter en mur av problemer. De må slåss
hele tida for å vise at de duger og de har problemer med å få læreplasser. Seinere har de vansker med å overleve i mannsfag.
Krav: Stopp diskrimineringa av jenter i mannsdominerte fag. Jenter må sikres læreplasser.
- Mange jenter hindres i sin utdanning hvis. de har unger. Et viktig krav er
derfor daghjemsplasser .
- Det er viktig å bevisstgjøre jenter i forhold til yrkesvalg. Ta opp diskusjonen
om nødvendigheten av å ha et skikkelig yrke slik at du kan forsørge deg sjøl,
eventuelt familie. Det er nødvendig med skikkelig yrkesveiledning i grunnskolen som spesielt legger vekt på slike spørsmål.
- I mange saker, spesielt når det gjelder kvinner i mannsyrker, kan det være
vanskelig å nå fram overfor den enkelte arbeidsgiver. Det er derfor viktig at
fagbevegelsen engasjerer seg.

TEORETISK UTDANNING
Gruppa på Sogn har jobbet særlig med fagutdanning. Men samme mønster
går igjen i videre teoretisk utdanning - og de samme problemer. 50 prosent
av gymnasiastene er jenter, men linjevalg er forskjellig. Nesten 50 prosent av
studentene er nå jenter - men det blir færre og færre jo lenger opp man kommer i studiet eller stillingsstrukturen og antallet kvinner er avhengig av fag.
Kvinnene utgjorde halvparten av studentene med 2-årig utdanning, men bare
19 prosent av dem som tok utdanning som varte over 5 år. For øvrig vil jeg anbefale boka Kunnskap uten makt av Runa Haukaa og Birgit Brock Utne.
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DEL 4.

Arbeidstida

I denne delen vil jeg i hovedsak ta opp spørsmålet om arbeidstida. Hvordan
stiller Kvinnefronten / vi oss til krav om kortere arbeidstid, evt . for småbarnsforeldre, deltid osv.? Kirsti har laget et diskusjonsinnlegg om dette. Men førstvil
jeg presentere noen tall.

NOEN FAKTA
Som sagt over, 1. kvartal 1978 var det blant yrk~saktive kvinner mellom 16 og
74 år 51 prosent som jobbet deltid (5 prosent menn) ; 59 prosent av de gifte og
28 prosent av de ugifte. Flertallet av de gifte som jobbet deltid jobbet 15-24
timer pr. uke.
·
I alderen 20-34 år jobbet flest heltid - størst andel deltidsarbeidende finner vi i alderen 35 til 54 år. En annen undersøkelse viste at 2/3 av de som jobbet deltid var over 35 år.
Hvor er deltidsjobbene? Som sagt, i kvinneyrker: i undervisning, helse / sosial og detaljhandel. . Disse sektorene pluss hotell og restaurant hadde 40 prosent av sine ansatte på deltid.
Hva med barn? 51 prosent av de gifte kvinnene uten barn jobbet deltid, 2/3
av de gifte kvinnene med barn. Større andel deltid dess flere barn og dess yn gre yngste barn er - sjølsagt .
Deltidsansatte ble spurt om hvorfor de var i arbeid. De viktigste svarene var:
Kontakt med andre 39 prosent.
Egne penger 31 prosent.
Økonomisk nødvendig 29 prosent.
For lite med bare husarbeid 23 prosent.
Bruke evner og utdanning 19 prosent.
Og de er blitt spurt om arbeidstida. Relativt få deltidsansatte ønsker seg flere timer - enda mye færre ønsker seg færre timer. Rundt 1/ 3 av kvinnene på
heltid ønsker seg færre timer - og da de aller fleste under 35 timer pr. u.ke.
Ca. 1/ 5 av mennene ønsker seg færre timer, men de aller fleste over 35 timer pr. uke .
I tråd med dette ble de deltidsansatte spurt om hva de ville velge hvis de
måtte velge mellom heltid eller arbeid hjemme . 46 prosent ville være hjemme,
23 prosent jobbe heltid - resten visste ikke. For dem som jobbet flest timer
pr. uke (25-34 timer) var det 27 prosent som ville være hjemme og 30 prosent
som ville jobbe heltid - 43 prosent v_
isste ikke; for disse var valget vanskeligst.
Interessant er def også hva de deltidsansatte sier om hvordan de gjør det
med ungene. 30 prosent og den største gruppa, oppgir at barna klarer seg ·
selv, deretter følger 12 prosent på dagmamma , 12 prosent på ektefelle og 7
prosent i barnehage.
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- Og hva de gjør med huset : Flertallet av de heltidsansatte bruker 2 - 4 timer pr. dag på husarbeid; deltidsansatte bruker mer.
Deltidsjobb er en form for tilpasning mellom behovet for arbeid, økonomiske behov, barnetilsynsmuligheter og husarbeid. Hva taper de?
Undersøkelsen viste:
- Del.tidsansatte har mer uregelmessig arbeidstid .
- Færre har fast ansettelse (64 prosent av delitdsansatte, 90 prosent av heltid)
- De har kortere oppsigelsestid .
De får dårligere informasjon om opplæringsmuligheter - og færre benytter
seg av dem.
. - Færre er fagorganiserte . De fleste uorganiserte sier at de ikke ser noen hen°
sikt ved det, eller at de ikke har tenkt på det eller er blitt spurt .
Og sjølsagt - de tjener mindre . 80 prosent av dem tjener under 550 kroner
pr. uke : For lite til å forsørge seg sjøl.
I tillegg kommer færre rettigheter - som jeg dessverre ikke har fått undersøkt. F.eks . må de i stat og kommune jobbe minst 15 timer i uka for å ha krav
på svangerskapspermisjon o.a .
Så gir jeg ordet til Kirsti:
Jeg skal ta for meg situasjonen for kvinner med barn i barnehage / skoleal der. Det er nemlig ikke bare mangel på fritidshjem og daghjem som hindrer
dem i å gå ut i arbeidslivet. Slik arbeidstiden er i dag, spesielt i industrien, er
det for stor belastning på en fam ilie at begge voksne er i fullt arbeid. Utvidet
åpningstid i daghjemmene løser ikke <:Jette problemet . Hvis du skal levere unger på daghjem kl. 6 (for å rekke jobben kl. 7) må du stå opp seinest kl. 5. Da
må ungene legge seg kl. 17.30 og du kl . 21 om kvelden for å få nok søvn . Når
du så henter ungen(e) kl. 16.30 skal du være veldig god hvis du rekker å handle, lage middag og bade ungene til kvelds før de må i seng 17 .30 . Selv med full
arbeidsdeling i hjemmet . Og så er det bare å stå på som søren med resten av ·
husarbeidet før du sjøl må i seng klokka 21; og da må du sovne med en gang,
for en voksen person trenger 8 timers søvn heter det.
Dette er ikke fleip . Poenget mitt er at kvinnefrigjøring må være til det bedre
for kvinnene. Vi kan jo bare se rundt oss . Folk ofrer ikke alt for å ha et arbeid .
Særlig ikke når det går ut over ungene . Selvfølgelig er vi ikke enige med de
som tror at ungene må være sammen med moren hele dagen for å ha det
godt. Men vi er også nødt til å ha et realistisk syn på hvor stor belastning en familie kan tåle, og hva kvinnene er villige til å ofre for å ha et arbeid.
I Kvinnefronten har idealet stort sett vært å ha heltidsjobb, og ungene hadde best av å være i daghjem hele denne tida. At det har blitt stilt få spørsmålste~n ved dette kommer av at politikken stort sett er utformet av kvinner i intel-
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- Og hva de gjør med huset : Flertallet av de heltidsansatte bruker 2 - 4 timer pr. dag på husarbeid; deltidsansatte bruker mer.
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- Færre har fast ansettelse (64 prosent av delitdsansatte , 90 prosent av heltid)
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du så henter ungen(e) kl. 16.30 skal du være veldig god hvis du rekker å handle, lage middag og bade ungene til kvelds før de må i seng 17 .30 . Selv med full
arbeidsdeling i hjemmet . Og så er det bare å stå på som søren med resten av ·
husarbeidet før du sjøl må i seng klokka 21; og da må du sovne med en gang ,
for en voksen person trenger 8 timers søvn heter det.
Dette er ikke fleip . Poenget mitt er at kvinnefrigjøring må være til det bedre
for kvinnene. Vi kan jo bare se rundt oss. Folk ofrer ikke alt for å ha et arbeid.
Særlig ikke når det går ut over ungene. Selvfølgelig er vi ikke enige med de
som tror at ungene må være sammen med moren hele dagen for å ha det
godt. Men vi er også nødt til å ha et realistisk syn på hvor stor belastning en ·familie kan tåle, og hva kvinnene er villige til å ofre for å ha et arbeid.
I Kvinnefronten har idealet stort sett vært å ha heltidsjobb, og ungene hadde best av å være i daghjem hele denne tida. At det har blitt stilt få spørsmålste~n ved dette kommer av at politikken stort sett er utformet av kvinner i intel-
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lektuelle yrker. Kvinner som kan komme 8.30 på jobben fordi de skal levere
unger på daghjem først . Kvinner som kan ta en privat telefonsamtale eller 3 i
arbeidstida (f .eks. til skolen hvis det er problemer med ungen). Som kan stikke innom et offentlig kontor midt på dagen for å ordne noe .
M en problemet er bare det at det er ikke slikt arbeidstilbud de fleste kvinner i
Norge har. For de fleste menn og kvinner betyr det å ha heltidsarbeid å begynne kl. 7 og slutte 15.30. Det er også et poeng at arbeidere ofte er gift med arbeidere og akademikere med akademikere, slik at fordelingen av fritid blir dobbelt urettferdig.

,
)J

DERFOR MÅ VI KREVE KORTERE ARBEIDSTID
6 timers arbeidsdag har vært et perifert krav i kvinnebevegelsen lier i landet .
Og Kvinnefronten er kanskje den som har lagt minst vekt på dette . Kravet bør
være 6 timers arbeidsdag for alle, ikke bare for småbarnsforeldre . Men vi må
ikke si nei til at det blir det for småbarnsforeldre i første omgang. Det er et
skritt på veien. For de som tror at 6 timers arbeidsdag blir et latmannsliv: Det
er 2 timer kortere enn det som er i industrien nå. F.eks. 8.30 (for å rekke daghjemmet) til 15 (hente ungen kl. 16). I Oslo er det veldig få av de som har unger på daghjem som har lenger arbeidstid .
En veldig viktig side ved dette med kortere arbeidstid er at det også frigjør
mannen til å ta del i husarbeidet . I flere land er kravet om 6 timers arbeidsdag
reist ut ifra at det er lite arbeid, og at man må dele på det som er (30 timers
uke). Tida er moden for dette nå. Det.er viktig at vi understreker at dette også
er et kvinnekrav. Det må til for at det store flertall av kvinner skal kunne ta seg
arbe id. Når'mannen skal være med åta halvparten av husarbeidet og arbeidet
· medungene, begynner 8 timers-dagen å bli lang for ham og.
Men det er langt fram. Derfor må vi også jobbe for mindre forkortelser av arbeidstida , større ·m uligheter for redusert arbeidstid og bedre permisjonsmuligheter.
Det første vi bør gjøre er å gå in n for lik arbeidstid for arbeidere og funksjo nærer . Nå er det som kjent 1 times forskjell pr. dag . Det utgjør ca . 230 timer i
året, og er jo en åpenbar urettferdighet. Dette må vi ta opp i fagforeninger og
klubber. Eventuelt først spisepausen inkludert i arbeidstida ( 1/ 2 time) og så lik
arbeidstid ( 1 / 2 time til) . For de industriarbeiderne som har små barn, vil det
bety enormt å kunne begynne på jobben kl. 8 i stedet for 7. Det kan for eksempel bety muligheten til å beholde jobben etter at man har fått barn .
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At flere og flere kvinner tar seg jobb og utdanning innen tradisjonelle
mannsyrker synes hele kvinnebevegelsen er bra . Vi viser at kvinner duger og
snur opp ned på gamle fordommer. Innen størstedelen av de akademiske yrkene har kvinner erobret seg en plass, men de typiske mannsfagene i industrien gjenstår. F.eks . verkstedsindustrien, elektro-fagene, de grafiske fagene
og bygningsbransjen. De kvinnene som tar seg jobb og utdanning her støter
på et ekstra problem. Her har de nemlig aldri hørt om noe som heter deltid, eller avtale om å komme seinere fordi man skal levere unger på daghjem.
Det vi trenger her er et bedre regelverk, et regelverk som åpner for deltidsarbeid, for bedre permisjonsmuligheter, for f .eks . at alle med barn under 10 år
har rett til redusert arbeidstid. Retten til velferdspermisjoner må også utvides,
til når barn begynner på skolen, for å pleie gamle foreldre o.l. Dette betyr joikke at vi ikke er for fritidshjem og bedre offentlig eldreomsorg . Men slik det er
nå må mange kvinner slutte i jobb , eventuelt kan ikke ta seg jobb på grunn av
· dette omsorgsarbeidet .
Det at lover går foran og endrer holdninger har vi opplevd før . Likestillingsloven f .eks. Før var det så forståelig at en arbeidsgiver foretrakk menn framfor
kvinner i mange stillinger. I dag reagerer folk når de hører om slike forbigåel ser. Før var det veldig rart at menn var hjemme fra jobben for å passe syke unger . Nå, når begge foreldre har krav på 10 dager i året, er det blitt ganske van lig og dermed akseptert. Hvis redusert arbeidstid og permisjoner p.g.a . omsorgsarbeid blir en rett, vil det også bli flere menn som benytter seg av det (det
er jo dem det er flest av i mannsindustrien) . Dette er viktig for at de skal ta mer
del i arbeidet i hjemmet slik at det igjen blir lettere for konene deres å ta seg
lønnet arbeid . Det er klart at det er lettere å få en mann som har vært hjemme
til å være med å dele husarbeidet også når begge jobber. Han vet i alle fall hva
som må gjøres . Rett til arbeid må fortsatt være sentralt i Kvinnefrontens politikk. Men vi må også jobbe for at forholdene blir lagt til rette slik at det er mulig
for kvinnene å ta lønnet arbeid, og mulig for mannen åta lik del i husarbeidet
og omsorgen for ungene.

I
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DEL5.

Nedskjæringene i helse/sosialsektoren

I denne delen vil jeg ta opp noen sider ved nedskjæringene i helse/sosialsektoren og hvilke konsekvenser de har for vår stilling. ·
Nedskjæringene berører kvinner på flere måter:
- Det dreier seg om nedskjæring av antallet kvinnearbeidsplasser i sykehus
og helse / sosial-institusjoner.
- Det dreier seg om arbeidsforholda og presset på kvinner der.
- I videre sammenheng dreier det seg om kvinners rett til arbeid. Hvem skal
stelle unge, gamle og syke når ikke det offentlige tar ansvar, når de ikke får
plass i institusjoner.
I tillegg er det sjølsagt spørsmål om hensynet til dem som ikke får plass sjøl.

HVA SKJER? .
Staten skjærer ned på bevilgningene til fylkene slik at fylkene skal tvinges til å
spare. Dette gjelder særlig drift av helseinstitusjoner. Staten har gått over til
en ny ordning, før fikk fylkene dekket en viss prosent av driftsutgiftene - nå
får de en fast sum, uavhengig av om de bygger ut eller bygger ned helseinstitusjoner . Dette skal stimulere fylkene til sparing! Kommunene tvinges til å
spare utfra sine økonomiske rammer - i alt vesentlig gitt av staten .
Jeg må bruke Oslo som eksempel på nedskjæring. Ifølge forslag til kommu neplan for Oslo 1980 - 90 skal daghjemsutbyggingen ned til 4 - 5 nye daghjem
pr. år. Det er ikke satt opp penger på 81-budsjettet til drift av dem som blir ferdige i 81 ! 21 prosjekter må legges på is - enkelte er til og med kommet så
langt at entreprenørene må få erstatning! Hva med foreldrene? Bydeler med
30 prosent dekning får ikke mer; det omfatter Furuset som fraflyttes fordi folk
ikke har råd til å bo der. Det bygges ikke spebarnsplasser fordi det er for dyrt.
Offisielt skal det satses på familiedaghjem i stedet (en slags dagmammaordning), men det er ikke satt opp penger til å bygge ut det heller.
Sosialrådmannens eneste forslag til mer penger er heving av foreldrebeta linga med 15 prosent - så det kommer!
Men nå skal jeg ikke legge hovedvekta på daghjem - denne gangen skal
jeg heller ta opp sykehus, sykehjem og eldreomsorg, fordi dette er områ der jeg mener vi har lagt for liten vekt på . Svært mange kvinner er opptatt
med privat omsorg for gamle og syke .
Noen eksempler: En undersøkelse (riktignok svæ'rt begrenset) i 1978 viste at
21 prosent, altså 1/ 5 av kvinnene hadde gitt hjelp til syke eller uføre personer i
andre husholdninger siste måned (mot 9 prosent menn). Litt over 1 / 3 av alle
disse hadde hjulpet 20 timer eller mer . 8 prosent levde i hushol'dninger med ett
eller flere syke eller uføre medlemmer.
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10 000-20 000 mennesker - sannsynligvis for det meste kvinner - pleiet
syke / uføre hjemme på heltid (NOU 79-38) . Mange kvinner opplever at så snart
barna er litt større, kommer ansvaret for egne og eventuelt mannens eldre
slektninger, både med arbeid og samvittighetspress.
Køene er lange for sykehjem, aldershjem og trygdeboliger . Folks behov settes opp mot hverandre; enkelte steder presses familier / kvinner til åta de gamle hjem for at enda mer trengende skal kunne ta deres plass.
Kreftpasienter sendes hjem når det ikke lenger fins håp ; uansett familiens
muligheter til åta imot dem .
Bemanningen på sykehjem er skåret så langt ned at de pårørende oppfordres til å hjelpe til for at de skal komme opp om dagen. Andre steder blir de lagt
klokka 15.
Slik legger samfunnet et enormt press på kvinnene. Du kan være sikker på
din rett til arbeid og samfunnets ansvar for gamle og syke, men du pleier dine
foreldre hvis ingen andre gjør det! Dette er kjent stoff, men vi i kvinnebevegelsen ser det altfor lite som vår kampoppgave.
HVORDAN SER DET UT FRAMOVER?
Alderssammensetninga av befolkninga endrer seg. F.eks. i Oslo øker antallet
folk over 70 år, mens andre grupper går tilbake .· En regner med en økning på
4500 innen 1990, for det meste folk over 80 år. De over 70 utgjorde 13,4 prosent av befolkningen i 1979, anslått til 15 prosent i 1990.
I tillegg kommer førtidspensjonering (mer eller mindre frivillig), i forbindelse
med nedlegging av arbeidsplasser, bruk av uføretrygd, attføring osv. for å
dekke over arbeidsledighet . Økt bruk av ny teknologi vil sette eldre folk uten for tidligere. I Oslo som er det jeg kjenner best, er det i dag lange ventelister
for sykehjem, aldershjem og trygdeboliger . En regner behov for minimum
1000 nye sykehjemsplasser innen 1985 for at ventelistene ikke skal øke .
Kommuneplanen prater om prioritering av eldreomsorg, men foreløpig budsjett gir ikke en gang rom for en slik målsetting : å holde ventelistene like lange!
Budsjettet er lagt opp slik at alle penger til utbygging skal tas fra andre deler
av sosialbudsjettet . I praksis betyr det at utbygging av sykehjemsplasser skal
tas fra nedbygging av sykehusplasser. (I andre fylker vil de kanskje prøve åta
fra andre steder, vær obs!)
Finansrådmannen peker på at det er for mange eldre på sykehus som blir
liggende fordi de ikke har noen sykehjemsplass å dra til. Det koster for mye nok til å lønne 3 pleiere . Og som de da sier : mange pårørende ville pleie dem til
en langt lavere pris. Og dette er viktig . Det prates om sykehjemsplasser og
hjemmehjelp og prioritering av eldre . Men det skal tas fra hjelp til bl.a. eldre på
sykehus som f .eks . Krohgstøtten. Og kommuneplanen har følgende målsettinger:
24

1. Unngå innleggelser.
2. Gi de eldre mulighet til å bo lengst mulig i eget hjem .
3. Omsorg og pleie i institusjon hvis det er helt nødvendig. Dette er billigst og
best av hensyn til de eldre selv, som det heter.
Viktigst er altså å spare plasser. Og det går klart fram av resten: ikke rom på
81-budsjettet for økt innsats for hjemmeboende eldre, bl.a. ingen økning av
hjemmehjelp. Telefonkontakt får uforandret beløp, men merket : kan reduseres .
Oslo kommune skal altså ikke gi større hjelp til eldre som ønsker å bo hjemme på tross av vakre ord ; hvem skal gjøre det da??? Resultatet må bli familien
- kvinnene, godt støttet opp med fine ord fra det offentlige om hva som er
det beste for de eldre selv. Det gis noen lusne kroner i støtte til pårørende for
pleie av eldre og syke - og stat, fylke og kommune kan stole på vår samvittighet som sikreste støttespiller.
La oss se dette i sammenheng med andre framtidsperspektiver: Færre arbeidsplasser - både p .g .a. datateknologi og instrammingspolitikk - overføring av omsorg for unger, eldre og syke i større grad til familien og mye fint
prat om nærmiljøets rolle og det beste for alle. Vi trengs ikke lenger i arbeidslivet - mange av oss - da kan vi ta oss billig av store deler av helse / sosialstellet, isolert og bundet hjemme, kanskje mot en symbolsk betaling . Vi ser utviklinga; vi må gjøre det til en oppgave for kvinnebevegelsen å hindre at dette blir
framtida. Samtidig er motstanden mot den sosiale nedbygginga stor, det store flertall oppfatter det som en offentlig oppgave å ta vare på syke og eldre .
Respekten for at de eldre har bygd opp dette samfunnet er stor . Men det haster - foreløpig slåss de ansatte i helse / sosialsektoren i stor grad alene .
F.eks . i Oslo mener jeg det blir en viktig oppgave høsten 1980 å mobilisere mot
forslaget til kommuneplan og 81-budsjett - både når det gjelder daghjem og
sykehus / eldreomsorg. Vi må stille krav i retning av:
Nei til nedlegging / nedskjæring av sykehus.
Bygg ut sykehjemsplasser og åpen eldreomsorg (eventuelt hjemmehjelp)
Andre fylker / kommuner vil helst sikkert oppleve mye av det samme; jeg vi l
oppfordre dere til å undersøke så raskt som mulig!
«NORGE HAR IKKE RÅD»
Et argument vi stadig møter i denne kampen er at Norge ikke har råd. Samtidig strømmer oljepenga inn. Nyhetene nå i sommer meldte om et nytt gassfunn vest for Bergen til en verdi av 2000 milliarder kroner, dvs. 1/ 2 million pr .
nordmann - et av de største gassfunn i verden.
Dette henger ikke i hop og folk godtar det ikke - heldigvis . Og vi må heller
ikke gjøre det - det fins penger. Schreiner, statssekretær i planleggingsdirek25
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Køene er lange for sykehjem , aldershjem og trygdeboliger . Folks behov settes opp mot hverandre; enkelte steder presses familier / kvinner til åta de gamle hjem for at enda mer trengende skal kunne ta deres plass.
Kreftpasienter sendes hjem når det ikke lenger fins håp; uansett familiens
muligheter til åta imot dem .
Bemanningen på sykehjem er skåret så langt ned at de pårørende oppford res til å hjelpe til for at de skal komme opp om dagen . Andre steder blir de lagt
klokka 15.
Slik legger samfunnet et enormt press på kvinnene . Du kan være sikker på
din rett til arbeid og samfunnets ansvar for gamle og syke, men du pleier dine
foreldre hvis ingen andre gjør det! Dette er kjent stoff, men vi i kvinnebevegel sen ser det altfor lite som vår kampoppgave .

HVORDAN SER DET UT FRAMOVER?
Alderssammensetninga av befolkninga endrer seg . F.eks. i Oslo øker antallet
folk over 70 år, mens andre grupper går tilbake. En regner med en økning på
4500 innen 1990, for det meste folk over 80 år . De over 70 utgjorde 13,4 prosent av befolkningen i 1979, anslått t il 15 prosent i 1990.
I tillegg kommer førtidspensjonering (mer eller mindre frivillig) , i forbindelse
med nedlegging av arbeidsplasser, bruk av uføretrygd, attføring osv. for å
dekke over arbeidsledighet. Økt bruk av ny teknologi vil sette eldre folk utenfor tidligere . I Oslo som er det jeg kjenner best, er det i dag lange ventelister
for sykehjem, aldershjem og trygdeboliger. En regner behov for minimum
1000 nye sykehjemsplasser innen 1985 for at ventelistene ikke skal øke .
Kommuneplanen prater om prioritering av eldreomsorg, men foreløpig budsjett gir ikke en gang rom for .9n slik målsetting : å holde ventelistene like lange!
Budsjettet er lagt opp slik at alle penger til utbygging skal tas fra andre deler
av sosialbudsjettet. I praksis betyr det at utbygging av sykehjemsplasser skal
tas fra nedbygging av sykehusplasser . (I andre fylker vil de kanskj e prøve å ta
fra andre steder, vær obs!)
Finansrådmannen peker på at det er for mange eldre på sykehus som blir
liggende fordi de ikke har noen sykehjemsplass å dra til. Det koster for mye nok til å lønne 3 pleiere. Og som de da sier : mange pårørende ville pleie dem til
en langt lavere pris . Og dette er viktig . Det prates om sykehjemsplasser og
hjemmehjelp og prioritering av eldre . Men det skal tas fra hjelp til bl.a. eldre på
sykehus som f .eks . Krohgstøtten. Og kommuneplanen har følg ende målsettinger:
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1. Unngå innleggelser.
2. Gi de eldre mulighet til å bo lengst mulig i eget hjem.
3. Omsorg og pleie i institusjon hvis det er helt nødvendig. Dette er billigst og
best av hensyn til de eldre selv, som det heter.
Viktigst er altså å spare plasser. Og det går klart fram av resten : ikke rom på
81 -budsjettet for økt innsats for hjemmeboende eldre, bl.a. ingen økning av
hjemmehjelp. Telefonkontakt får uforandret beløp, men merket : kan reduseres.
Oslo kommune skal altså ikke gi større hjelp til eldre som ønsker å bo hjemme på tross av vakre ord; hvem skal gjøre det da??? Resultatet må bli familien
- kvinnene, godt støttet opp med fine ord fra det offentlige om hva som er
det beste for de eldre selv. Det gis noen lusne kroner i støtte til pårørende for
pleie av eldre og syke - og stat, fylke og kommune kan stole på vår samvittighet som sikreste støttespiller.
La oss se dette i sammenheng med andre framtidsperspektiver: Færre arbeidsplasser - både p.g.a . datateknologi og instrammingspolitikk - overføring av omsorg for unger, eldre og syke i større grad til familien og mye fint
prat om nærmiljøets rolle og det beste for alle . Vi trengs ikke lenger i arbeidslivet - mange av oss - da kan vi ta oss billig av store deler av helse / sosialstellet, isolert og bundet hjemme, kanskje mot en symbolsk betaling . Vi ser utvik linga ; vi må gjøre det til en oppgave for kvinnebevegelsen å hindre at dette blir
framtida. Samtidig er motstanden mot den sosiale nedbygginga stor, det store flertall oppfatter det som en offentlig oppgave å ta vare på syke og eldre .
Respekten for at de eldre har bygd opp dette samfunnet er stor. Men det haster - foreløpig slåss de ansatte i helse / sosialsektoren i stor grad alene .
F.eks. i Oslo mener jeg det blir en viktig oppgave høsten 1980 å mobilisere mot
forslaget til kommuneplan og 81 -budsjett - både når det gjelder daghjem og
sykehus / eldreomsorg . Vi må stille krav i retning av:
Nei til nedlegging / nedskjæring av sykehus.
Bygg ut sykehjemsplasser og åpen eldreomsorg (eventuelt hjemmehjelp)
Andre fylker / kommuner vil helst sikkert oppleve mye av det samme; jeg vil
oppfordre dere til å undersøke så raskt som mulig!

«NORGE HAR IKKE RÅD»
Et argument vi stadig møter i denne kampen er at Norge ikke har råd . Samtidig strømmer oljepenga inn. Nyhetene nå i sommer meldte om et nytt gassfunn vest for Bergen til en verdi av 2000 milliarder kroner, dvs. 1/ 2 million pr.
nordmann - et av de største gassfunn i verden .
Dette henger ikke i hop og folk godtar det ikke - heldigvis . Og vi må heller
ikke gjøre det - det fins penger. Schreiner, statssekretær i planleggingsdirek25
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toratet , holdt foredrag i vår fagforening og ble kjørt i senk av gamle, lojale AP folk ; ikke så mye av deres kunnskap om økonomien , men av hans egen mangel på forståelige argumenter . Han endte opp med å si at det var olje de fant i
Nordsjøen, ikke sykepleiere! Vi må ruste oss til slike diskusjoner. Jeg skal for·
søke å gi et lite bidrag .
Det de sier, alle politikerne, er at de ikke kan bruke for mye av oljepengene
til lønninger, hverken øke det private eller det offentlige forbruk fordi det vil føre til såkalt press på økonomien . Det vil blant annet si økte utgifter'for arbeidsgiverne bl.a . til lønn og da priser vi oss ut av verdensmarkedet. Dette gjentas
som en formel; vi har hørt den, men forstår det ikke. Sjøl har jeg hatt hjelp av å
holde fast ved 3 punkter:
- Det fins penger - og det er ikke farlig å bruke dem . Dess mer vi øver
press / aksjonerer, dess mer vil bli brukt, for det er fristende for politikerne å
kjøpe seg popularitet, de skal jo bli gjenvalgt .
- Innstrammingspolitikken - med nedskjæring i kjøpekraft og offentlige utgifter- - er lagt opp for å tjene eksportindustrien . Eksportindustrien baserer
seg på hva folk kan kjøpe i andre land og konkurransen der; den er ikke avhengig av å få solgt produktene sine her hjemme . Bare 5 prosent av de sysselsatte
i Norge totalt arbeider i eksportindustrien . 18 prosent av industriproduksjonen
foregår der, med en enda mindre del av de ansatte i industrien . Men eksportindustrfen har størst politisk makt, omfatter de største monopolgruppene i Norge . Eksportindustrien har da også hatt framgang. Men ikke fordi lønnsstoppen
har ført til lavere priser på eksportvarer. Nei, eksportindustrien har økt prisene
og likevel hatt framgang, på grunn av internasjonale forholc;L Resultatet er
sjølsagt større profitt. Eierinntektene i industrien økte med 45 prosent fra 1978
til 1979 - mest for eksportindustrien (lønnsutgiftene økte med 4,9 prosent!)
- Innstrammingspolitikken rammer hjemmeindustrien, både den som har
konkurranse fra utenlandske varer her hjemme og den som ikke har. For folk
har ikke råd til å kjøpe varene - arbeidsplasser legges ned. Denne delen av industrien og særlig den som produserer direkte forbruksvarer, hadde 1978- 79
et av de dårligste åra i 70-åra . Og det er her de fleste jobber. Innstrammingspolitikken er derfor en trussel mot arbeidsplassene for de aller fleste i dette landet .
I tillegg - det spesielle med oljepengene er at de en gang tar slutt - jo høyere utvinningstakt, jo fortere. De er derfor spesielt egnet til store nyinvesteringer, engangsutgifter.
Dette er snaut, bare noen kommentarer for å få i gang diskusjonen om økonomi. Det viktigste i denne omgang er ikke å la seg bløffe. Gå på politikerne,
ikke la dere avspise med utenatlærte formler, krev svar som dere og alle andre
virkelig forstår!
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Jeg har tatt opp 4 viktige emner i denne innledninga som jeg er sikker på vil
prege 80-åra og kvinnekampen framover. Jeg skal til slutt si noe om hva jeg
mener vi kan gjøre. Før det vil jeg bare understreke at det er mange spørsmål
jeg ikke har tatt opp. Blant de viktigste vil jeg nevne:
Kvinnelønningene - et avgjørende spørsmål for kvinners økonomiske sjølstendighet.
Interessene til hjemmeværende kvinner -· hvilke krav er viktige for dem?
Hvordan bekjempe splittelse mellom dem og de yrkesaktive? (eks . nylig striden om hvorvidt det er rettferdig at husmoransiennitet skal telle ved lønnsplassering i stat og kommune, slik det ble ved siste tariffoppgjør . Sterke protester fra kvinner i Televerket i Drammen).
Spørsmålet om omsorgslønn - som dukker opp i den offentlige debatt
med jevne mellomrom.
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Arbeiderbladet presenterer 11 .
mars svensk likestillingsavtale og
omta ler samtidig det forslaget
Kvinneutvalget i NTL's stedssty re
for Oslo og omland har lagt fram i
disse dager. Avisas prese nta sjon
av det norske forslaget var lite dekkende og vi vil derior gi noen utfyl lende opplysninger .
Forstaget til en likestillingsavtale
er fremmet for at partene i ar beidslivet skal delta mer forplikten-
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Hvordan kan vi jobbe?

Kvinnefronten har mye erfaringer fra kamp mot kvinneundertrykking på ulike
områder; fra kamp for rett til arbeid, for daghjem, utdanning, sykehus. Det vi
trenger nå er å bli enige om en del viktige krav for å møte situasjonen vi er i Kvinnefronten trenger et slags program for kvinner og arbeid i 80-åra. Denne
leiren må være begynnelsen til det.
Målsettingen vår må være å befeste, forsvare og utvide vår plass i arbeidslivet.
Vi må stille krav til innføring av ny datateknologi, bl.a. slik vi gjør i landsmøteresolusjonen.
Vi må stille krav til utdannings- og opplæringsmuligheter.
Krav til arbeidstid og permisjonsrettigheter.
Krav til daghjem, sykehus / sykehjem og eldreomsorg.
Krav til lønningene.
Gruppediskusjonene vil helt sikkert gjøre krava mer konkrete .
Andre organisasjoner har også sine programkrav for 80-åra som det kan være nyttig å se på:
Kvinneorganisasjonene er nokså enstemmige i å kreve 6 timers arbeidsdag
for alle .
Likestillingsrådet har i forbindelse med FNs kvinnekonferanse i København
lagt fram et forslag til handlingsprogram for likestilling. Avisene siterer 2 hovedgrupper av tiltak: Kjønnskvotering i arbeid, utdanning og politikk og bedre
utbygging av tiltak for barn: daghjem, fritidshjem, lekeplasser osv . I tillegg an tydes kravet om 6 timers arbeidsdag .

KJØNNSKVOTERING
Sissel Rønbeck i Forbruker- og administrasjonsdepartementet er henrykt over
kjønnskvotering fordi det er et billig virkemiddel; hun nevner ikke de andre tiltaka i sin aviskommentar .
Sjøl er jeg for kjønnskvotering - som ett virkemiddel av mange - i utdan ning, i politisk / faglige verv og i arbeidslivet . Jeg er helt uenig med LO-ledelsen
som er skeptiske til om en da får kvalifiserte folk til å representere organisasjonene i utvalg og komiteer. Deres argumenter er en hån mot alle LOs kvinnelige
medlemmer.
Men jeg er helt mot å se på kjønnskvotering som 80-åras sesam sesam, som
ikke koster penger! Den viktigste hindringen for det store flertall av kvinner er
fortsatt mangel på arbeidsplasser og daghjem, arbeidsforholda, hovedansva ret for unger, hjem og familie. Talla har lært meg mye om det. Sissel Rønbeck
legger opp til en ny likestillingsfjær i hatten for Arbeiderpartiregjeringa på lovgivningens område - og nedskjæring og overgang til privat omsorg når det
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Hvordan kan vi jobbe?

Kvinnefronten har mye erfaringer fra kamp mot kvinneundertrykking på ulike
områder; fra kamp for rett til arbeid, for daghjem, utdanning, sykehus. Det vi
trenger nå er å bli enige om en del viktige krav for å møte situasjonen vi er i Kvinnefronten trenger et slags program for kvinner og arbeid i 80-åra. Denne
leiren må være begynnelsen til det.
Målsettingen vår må være å befeste, forsvare og utvide vår plass i arbeidslivet.
Vi må stille krav til innføring av ny datateknologi, bl.a. slik vi gjør i landsmøteresolusjonen.
Vi må stille krav til utdannings- og opplæringsmuligheter.
Krav til arbeidstid og permisjonsrettigheter.
Krav til daghjem, sykehus / sykehjem og eldreomsorg .
Krav til lønningene .
Gruppediskusjonene vil helt sikkert gjøre krava mer konkrete.
Andre organisasjoner har også sine programkrav for 80-åra som det kan være nyttig å se på:
Kvinneorganisasjonene er nokså enstemmige i å kreve 6 timers arbeidsdag
for alle .
Likestillingsrådet har i forbindelse med FNs kvinnekonferanse i København
lagt fram et forslag til handlingsprogram for likestilling. Avisene siterer 2 hovedgrupper av tiltak : Kjønnskvotering i arbeid, utdanning og politikk og bedre
utbygging av tiltak for barn : daghjem, fritidshjem, lekeplasser osv . I tillegg antydes kravet om 6 timers arbeidsdag .
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KJØNNSKVOTERING
Sissel Rønbeck i Forbruker- og administrasjonsdepartementet er henrykt over
kjønnskvotering fordi det er et billig virkemiddel; hun nevner ikke de andre tiltaka i sin aviskommentar.
Sjøl er jeg for kjønnskvotering - som ett virkemiddel av mange - i utdanning, i politisk / faglige verv og i arbeidslivet. Jeg er helt uenig med LO -ledelsen
som er skeptiske til om en da får kvalifiserte folk til å representere organisasjonene i utvalg og komiteer. Deres argumenter er en hån mot alle LOs kvinnelige
medlemmer.
Men jeg er helt mot å se på kjønnskvotering som 80-åras sesam sesam, som
ikke koster penger! Den viktigste hindringen for det store flertall av kvinner er
fortsatt mangel på arbeidsplasser og daghjem, arbeidsforholda, hovedansva ret for unger, hjem og familie. Talla har lært meg mye om det. Sissel Rønbeck
legger opp til en ny likestillingsfjær i hatten for Arbeiderpartiregjeringa på lovgivningens område - og nedskjæring og overgang til privat omsorg når det
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gjelder økonomiske rettigheter. Slik kan kjønnskvotering være med å tildekke
problemene og seinere føre til argumentet: se , kvinnene hadde muligheten,
men de stilte ikke opp. Allerede nå ser vi kvinnelige kommunestyrerepresentanter som trekker seg. Spigerverket, en jern- og metallbedrift i Oslo søker etter jenter og får ikke. Kjønnskvotering alene løser ikke problemene . Bruk av
kjønnskvotering må knyttes sammen med praktiske tiltak som gjør det mulig
for kvinnene å delta i arbeid og politikk på linje med menn. Dette er et viktig
spørsmål, for flere organisasjoner og enkeltpersoner lanserer kjønnskvotering
som 80-åras store kvinnekrav.

HVORDAN FREMME KRAVA? LO-KONGRESSEN

I

I

I

Klart vi kan gjøre det på mange måter . Allikevel vil jeg legge vekt på en spesiell
anledning - LO-kongressen neste vår - med frist for krav 1. oktober.
Nå er det mange som tenker at LO-kongressen, det er bare for faglig aktive
- de som har såkalt greie på faglig politikk . Men det er ikke tilfelle . LOkongressen er en politisk begivenhet -- den fatter vedtak om viktige samfunnsspørsmål; linjene den legger opp har betydnign for alle grupper arbeidstakere i og utenfor LO. F.eks . i spørsmålet om arbeidstidas lengde vil LOkongressen spille en stor rolle. Likedan når det gjelder data. Men også daghjem og helsevesen er saker fagbevegelsen dels kan og dels absolutt bør ta
opp. Kongressen fatter også generelle politiske uttalelser; Arbeiderpartiet prioriterer den høyt, det bør også kvinnebevegelsen gjøre. Forrige gang var det
Oslo Faglige Kvinnebevegelse som prøvde å gjøre noe, men det endte med at
Gro Balas sa seg fornøyd med at kvinnekrava til handlingsprogrammet ble
oversendt sekretariatet uten realitetsvotering!
Alle krava jeg har vær_t inne på er aktuelle for LO-kongressen; som et handlingsprogram for likestilling i arbeidslivet ( + sjølsagt flere konkrete enkeltkrav).

HVA GJØR VI DA?

I
!

- Vi må sørge for at krava blir sendt inn - de kan sendes inn av klubber /foreninger / avdelinger / forbund. Frist 1. oktober. I tillegg kommer at LO sender
en del kongress-saker ut som debattopplegg, slik at det også gjennom å delta i
det vil være mulig å få fram våre synspunkter og krav. For øvrig er dette en fin
anledning til å lære mer om den formelle saksgangen i fagbevegelsen, spillereglene.
- Forslag til kongressen blir bare tatt opp til avstemning dersom noen av
delegatene støtter dem og krever slik avstemning. Derfor må vi jobbe for delegater som støtter krava våre, og ved valg stille spørsmål til kandidatene om deres syn på våre saker. Det er til dels ulik framgangsmåte ved valga i de ulike
forbund; det er det da nødvendig å finne ut av .
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ALLE KAN DELTA!
- Utover dette kan vi alle jobbe for støtte til krava fram til kongressen til vå ren (og sjølsagt også seinere):
- i fagforeningene
- i fagforeninger som ikke er tilsluttet LO
- samle kvinneorganisasjonene - ta opp noen av krava med Husmorforbundet, utdanningsspørsmål med skoler / elevorganisasjoner, daghjemskrnv i
lokalmiljøet osv.
- skape opinion gjennom avisdebatt, løpesedler, møter, punktmarkeringer, underskriftskampanjer osv.
Alle våre metoder kan benyttes i en slik politisk kampanje. I tillegg er det viktig ikke bare å stille generelle krav, men åta opp enkelte saker som eksempler
på det vi mener. F.eks . støtte til de ansatte på trygdekontorene mot datarasjonalisering . Ved å jobbe slik vil vi kunne gjennomføre en landsomfattende
politisk kampanje - avgrensa i tid - med målsetting å få mest mulig diskusjon, breiest mulig opinion og best mulig vedtak på kongressen.

STAT OG KOMMUNE
Utover dette må vi gå løs på kommunebudsjettene og på statens økonomiske
rolle overfor kommunene . Vi har mye erfaring fra daghjemskamp og fra kamp
for fødestuer, sykehus o.l.; nettopp slik erfaring trenger vi i kampen mot nedskjæringene.
·
Men jeg tror det er viktig å se spørsmålene i den sammenheng jeg har prøvd
å gjøre her - betydninga f.or kvinner og arbeid, for likestilling. Vi må reise diskusjonen om konsekyensene av økt privat omsorg for unger, eldre og syke.
Samtidig er det slik - i alle fall i Oslo - at mange er litt oppgitte i daghjemskampen. Det går så tregt - i beste fall tar det mange år før daghjemmet
vi slåss for blir bygd, i verste fall blir det bare strøket av planene. De stadige
økonomiske argumentene har også sin virkning - «det fins dessverre ikke
penger». Disse erfaringene må vi ta opp - nytter det å slåss mot nedskJæringene? Hvordan skal vi presse mer effektivt? Er det slik at penga fins?

ARBEIDET PÅ ARBEIDSPLASSENE
Mange vil gjerne diskutere hva som er mulig å gjøre på hver enkelt arbeidsplass evt. i klubb og forening. Dette punktet har jeg fått forberdt for lite og forholdene er veldig ulike, så jeg skal ikke si så mye.
Mange syns det er vanskelig å reise kvinnekrav, noen syns de blir oppslukt
av generelt fagforeningsarbeid. Det er ikke nødvendigvis bare negativt. Skolering og erfaring fra kvinnearbeid kan gjøre ~vinner til· en aktiv kraft på flere områder - det er et av våre mål. Men det er sjølsagt også behov for jobbing med
egne kvinnekrav.
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gjelder økonomiske rettigheter. Slik kan kjønnskvotering være med å tildekke
problemene og seinere føre til argumentet : se, kvinnene hadde muligheten,
men de stilte ikke opp. Allerede nå ser vi kvinnelige kommunestyrerepresentanter som trekker seg. Spigerverket, en jern- og metallbedrift i Oslo søker etter jenter og får ikke. Kjønnskvotering alene løser ikke problemene. Bruk av
kjønnskvotering må knyttes sammen med praktiske tiltak som gjør det mulig
for kvinnene å delta i arbeid og politikk på linje med menn . Dette er et viktig
spørsmål, for flere organisasjoner og enkeltpersoner lanserer kjønnskvotering
som 80-åras store kvinnekrav.

HVORDAN FREMME KRAVA? LO-KONGRESSEN
Klart vi kan gjøre det på mange måter. Allikevel vil jeg legge vekt på en spesiell
anledning - LO-kongressen neste vår - med frist for krav 1. oktober.
Nå er det mange som tenker at LO-kongressen, det er bare for faglig aktive
- de som har såkalt greie på faglig politikk. Men det er ikke tilfelle . LOkongressen er en politisk begivenhet - den fatter vedtak om viktige samfunnsspørsmål; linjene den legger opp har betydnign for alle grupper arbeidstakere i og utenfor LO. F.eks. i spørsmålet om arbeidstidas lengde vil LOkongressen spille en stor rolle. ~ikedan når det gjelder data . Men også daghjem og helsevesen er saker fagbevegelsen dels kan og dels absolutt bør ta
opp. Kongressen fatter også generelle politiske uttalelser; Arbeiderpartiet prioriterer den høyt, det bør også kvinnebevegelsen gjøre. Forrige gang var det
Oslo Faglige Kvinnebevegelse som prøvde å gjøre noe, men det endte med at
Gro Balas sa seg fornøyd med at kvinnekrava til handlingsprogrammet ble
oversendt sekretariatet uten realitetsvotering!
Alle krava jeg har vær_t inne på er aktuelle for LO-kongressen; som et handlingsprogram for likestilling i arbeidslivet ( + sjølsagt flere konkrete enkeltkrav).

HVA GJØR VI DA?
- Vi må sørge for at krava blir sendt inn - de kan sendes inn av klubber / foreninger / avdelinger / forbund. Frist 1. oktober. I tillegg kommer at LO sender
en del kongress-saker ut som debattopplegg, slik at det også gjennom å delta i
det vil være mulig å få fram våre synspunkter og krav. For øvrig er dette en fin
anledning til å lære mer om den formelle saksgangen i fagbevegelsen , spillereglene .
- Forslag til kongressen blir bare tatt opp til avstemning dersom noen av
delegatene støtter dem og krever slik avstemning. Derfor må vi jobbe for delegater som støtter krava våre, og ved valg stille spørsmål til kandidatene om deres syn på våre saker. Det er til dels ulik framgangsmåte ved valga i de ulike
forbund; det er det da nødvendig å finne ut av.
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ALLE KAN DELTA!
- Utover dette kan vi alle jobbe for støtte til krava fram til kongressen til våren (og sjølsagt også seinere):
- i fagforeningene
- i fagforeninger som ikke er tilsluttet LO
- samle kvinneorganisasjonene - ta opp noen av krava med Husmorforbundet, utdanningsspørsmål med skoler / elevorganisasjoner, daghjemskrnv i
lokalmiljøet osv .
- skape opinion gjennom avisdebatt, løpesedler, møter, punktmarkeringer, underskriftskampanjer osv.
Alle våre metoder kan benyttes i en slik politisk kampanje . I tillegg er det viktig ikke bare å stille generelle krav, men åta opp enkelte saker som eksempler
på det vi mener. F.eks . støtte til de ansatte på trygdekontorene mot datarasjonalisering . Ved å jobbe slik vil vi kunne gjennomføre en landsomfattende
politisk kampanje - avgrensa i tid - med målsetting å få mest mulig diskusjon, breiest mulig opinion og best mulig vedtak på kongressen .

STAT OG KOMMUNE
Utover dette må vi gå løs på kommunebudsjettene og på statens økonomiske
rolle overfor kommunene . Vi har mye erfaring fra daghjemskamp og fra kamp
for fødestuer, sykehus o .l.; nettopp slik erfaring trenger vi i kampen mot nedskjæringene.
·
Men jeg tror det er viktig å se spørsmålene i den sammenheng jeg har prøvd
å gjøre her - betydninga f.or kvinner og arbeid, for likestilling . Vi må reise diskusjonen om konsekyensene av økt privat omsorg for unger, eldre og syke.
Samtidig er det slik - i alle fall i Oslo - at mange er litt oppgitte i daghjemskampen . Det går så tregt - i beste fall tar det mange år før daghjemmet
vi slåss for blir bygd, i verste fall blir det bare strøket av planene . De stadige
økonomiske argumentene har også sin virkning - «det fins dessverre ikke
penger» . Disse erfaringene må vi ta opp - nytter det å slåss mot nedskfæringene? Hvordan skal vi presse mer effektivt? Er det slik at penga fins?

ARBEIDET PÅ ARBEIDSPLASSENE
Mange vil gjerne diskutere hva som er mulig å gjøre på hver enkelt arbeidsplass evt. i klubb og forening. Dette punktet har jeg fått forberdt for lite og forholdene er veldig ulike, så jeg skal ikke si så mye.
Mange syns det er vanskelig å reise kvinnekrav, noen syns de blir oppslukt
av generelt fagforeningsarbeid. Det er ikke nødvendigvis bare negativt. Skolering og erfaring fra kvinnearbeid kan gjøre kvinner til en aktiv kraft på flere områder - det er et av våre mål. Men det er sjølsagt også behov for jobbing med
egne kvinnekrav.
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Spillereglene er viktige å kunne, både i det daglige arbeidet og hvis en skal
sende inn forslag til årsmøter, tariffoppgjør, forbundslandsmøter; alt sammen
viktige anledninger til å reise krav.
Sjøl lærte jeg mye av faglige kurs - det ga de første kontaktene med jenter
på andre arbeidsplasser i samme bransje - og det ga utgangspunkt for at vi
sammen laget en artikkel til fagbladet vårt om likestilling.
Noen klubber / foreninger har kvinnegrupper/kvinneutvalg som spesielt
jobber med kvinnesaker, undersøker forholda, stiller krav . NTL (Norsk Tjenestemannslag) på Universitetet i Oslo hadde positive erfaringer med kvinnegruppe, som tok opp daghjemskrav og forholda for de ansatte i garderobene.
Gruppas virksomhet førte til at kvinnespørsmål fikk mer plass i det generelle
fagforeningsarbeidet. Foreningen har bl.a. nå barnevaktordning på årsmøtene, og styret har begynt å jobbe med kvinnenes muligheter til å delta i fagforeningsarbeid. NTL-stedstyre i Oslo har eget kvinneutvalg som bl.a . har arrangert kurs om likestillingsloven .
NTL i Oslo foreslår også at det opprettes likestillingsutvalg med representanter både for arbeidsgiverne og de ansatte og at det lages likestillingsavtaler
på arbeidsplassene. De har laget et utkast til en slik avtale, som det er mulig å
få tak i.
En mulighet til å komme i gang lokalt kan være å starte en studiegrupp~
på likestillingsloven i klubb / forening; kanskje kan en da bygge på forslagene
fra NTL.
Egne kvinnekurs i foreningsregi har vært prøvd i grafisk i Oslo og Bergen
- med positvt resultat.
Ellers tror jeg det er viktig ikke å godta at arbeidsplasser er en egen verden
der arbeidsgivere og eller fagforening rår. Vi har alminnelige rettigheter. Det er
viktig å jobbe i klubben , men samtidig må vi vite mer om og utnytte bedre de
rettighetene vi har ifølge lovverket . Spesjelt arbeidsmiljøloven som inneholder bestemmelser osm kan brukes, f.eks. om rettigheter i forbindelse med
svangerskap og fødsel. I dag presses mange kvinenr til å slutte når de blir gravide, fordi de ikke kjenner dem. Likestillingsloven bør også kunne benyttes.
Jeg vet at noen farmasøyter har sendt lønnsforskjellene mellom menn og kvinner på sin arbeidsplass over til likestillingsombudet - men jeg kjenner ikke resultatet .
Flere erfaringer får komme i diskusjonene. Vi håper å få reaksjoner på dette
heftet, spesielt konkrete erfaringer som flere kan dra nytte av. Men jeg tror
helt sikkert det vil være en styrke for hver enkelt og for jobbinga på hvert enkelt sted at Kvinnefronten finner fram til felles krav vi vil jobbe for overalt. Da
blir det også lettere å utveksle erfaringer. Noe av det som slo meg sterkestunder Kvinnefrontens landsmøte i Trondheim i vår var nettopp dette: Samla er vi
en kraft i hele Norge!
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Kort oppsummering av diskusjonene på leiren
Diskusjonene i gruppene var omfattende, og det er umulig å oppsummere alt.
Jeg skal ta for meg punkt for punkt:
·

DATA.
Diskusjonene på dette punktet var litt famlende, preget av at mange syntes
det var fjernt, teoretisk og at vi vet lite. Noen problemstillinger :
Kan vi gå imot datateknologi?
Noen hadde lyst til å si nei til alt, men jeg tror det var enighet om at det er
umulig. Datateknologien er kommet for å bli. Den innføres i stor grad gjennom
internasjonale konsern, og det er ikke vi som har makta.
Dessuten, datateknologien kan bety _positive nyvinninger for menneskene;
eksempler som ble nevnt var medisinske framskritt og at det kan fjerne de
tyngste, mest belastende jobbene.
Mange syntes det var vanskelig å skille mellom positive og negative konsekvenser, f .eks. om det er en fordel eller ulempe at bestemte jobber forsvinner.
Det var enighet om at vi må slåss for å gjøre det best mulig . Lysten til å si nei
til alt er et uttrykk for at utviklinga skremmer.
Det var enighet om at vi må møte frykten med kunnskap - dette er spesielt
viktig når det gjelder kvinner . Datateknologi er ikke noe mystisk - det er noe
vi kan forstå! Det må være Kvinnefrontens oppgave å gå i spissen for å spre
informasjon, skaffe oss kunnskap og opplæring, vise at kvinner kan. Og retse
kampen for at dette ikke skal svekke vår stilling i arbeidslivet .
Nytter det å slåss for å bevare arbeidsplassene når datateknologien først er
sluppet løs? Eller må vi heller innse at en del arbeidsplasser går tapt, selv om vi
slåss så godt vi kan? Det er greit at vi må kjempe mot at arbeidsplasser forsvinner, og vi må stille konkrete krav i hvert enkelt tilfelle, som f .eks. på trygdekontorene. Men en del spørsmål melder seg :
Er det mulig å holde på fagene?
Er det riktig å gå inn for å bevare kjedelige, tunge jobber?
Hvilke krav kan stilles til staten om alternative arbeidsplasser, f.eks. i helse / sosialsektoren?
Er 6 timers dag for alle et krav som hjelper i denne sammenheng?

33

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

I
i

I

li

!

i
i

l,

Spillereglene er viktige å kunne, både i det daglige arbeidet og hvis en skal
sende inn forslag til årsmøter, tariffoppgjør, forbundslandsmøter; alt sammen
viktige anledninger til å reise krav .
Sjøl lærte jeg mye av faglige kurs - det ga de første kontaktene med jenter
på andre arbeidsplasser i samme bransje - og det ga utgangspunkt for at vi
sammen laget en artikkel til fagbladet vårt om likestilling.
Noen klubber / foreninger har kvinnegrupper/kvinneutvalg som spesielt
jobber med kvinnesaker, undersøker forholda , stiller krav . NTL (Norsk Tjenestemannslag) på Universitetet i Oslo hadde positive erfaringer med kvinnegruppe, som tok opp daghjemskrav og forholda for de ansatte i garderobene.
Gruppas virksomhet førte til at kvinnespørsmål fikk mer plass i det generelle
fagforeningsarbeidet. Foreningen har bl.a. nå barnevaktordning på årsmøtene, og styret har begynt å jobbe med kvinnenes muligheter til å delta i fagfore ningsarbeid . NTL-stedstyre i Oslo har eget kvinneutvalg som bl.a. har arrangert kurs om likestillingsloven .
NTL i Oslo foreslår også at det opprettes likestillingsutvalg med representanter både for arbeidsgiverne og de ansatte og at det lages likestillingsavtaler
på arbeidsplassene. De har laget et utkast til en slik avtale, som det er mulig å
få tak i.
En mulighet til å komme i gang lokalt kan være å starte en studiegrupp~
på likestillingsloven i klubb / forening ; kanskje kan en da bygge på forslagene
fra NTL.
Egne kvinnekurs i foreningsregi har vært prøvd i grafisk i Oslo og Bergen
- med positvt resultat.
Ellers tror jeg det er viktig ikke å godta at arbeidsplasser er en egen verden
der arbeidsgivere og eller fagforening rår. Vi har alminnelige rettigheter. Det er
viktig å jobbe i klubben, men samtidig må vi vite mer om og utnytte bedre de
rettighetene vi har ifølge lovverket . Spesjelt arbeidsmiljøloven som inneholder bestemmelser osm kan brukes, f.eks . om rettigheter i forbindelse med
svangerskap og fødsel. I dag presses mange kvinenr til å slutte når de blir gravide, fordi de ikke kjenner dem. Likestillingsloven bør også kunne benyttes.
Jeg vet at noen farmasøyter har sendt lønnsforskjellene mellom menn og kvinner på sin arbeidsplass over til likestillingsombudet - men jeg kjenner ikke resultatet .
Flere erfaringer får komme i diskusjonene. Vi håper å få reaksjoner på dette
heftet, spesielt konkrete erfaringer som flere kan dra nytte av . Men jeg tror
helt sikkert det vil være en styrke for hver enkelt og for jobbinga på hvert enkelt sted at Kvinnefronten finner fram til felles krav vi vil jobbe for overalt. Da
blir det også lettere å utveksle erfaringer. Noe av det som slo meg sterkestunder Kvinnefrontens landsmøte i Trondheim i vår var nettopp dette : Samla er vi
en kraft i hele Norge!
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Kort oppsummering av diskusjonene på leiren
Diskusjonene i gruppene var omfattende, og det er umulig å oppsummere alt.
Jeg skal ta for meg punkt for punkt :
·

DATA.
Diskusjonene på dette punktet var litt famlende, preget av at mange syntes
det var fjernt, teoretisk og at vi vet lite. Noen problemstillinger:
Kan vi gå imot datateknologi?
Noen hadde lyst til å si nei til alt, men jeg tror det var enighet om at det er
umulig. Datateknologien er kommet for å bli. Den innføres i stor grad gjennom
internasjonale konsern , og det er ikke vi som har makta.
Dessuten, datateknologien kan bety _positive nyvinninger for menneskene;
eksempler som ble nevnt var medisinske framskritt og at det kan fjerne de
tyngste , mest belastende jobbene .
Mange syntes det var vanskelig å skille mellom positive og negative konsekvenser, f.eks . om det er en fordel eller ulempe at bestemte jobber forsvinner.
Det var enighet om at vi må slåss for å gjøre det best mulig. Lysten til å si nei
til alt er et uttrykk for at utvikl inga skremmer.
Det var enighet om at vi må møte frykten med kunnskap - dette er spesielt
viktig når det gjelder kvinner. Datateknologi er ikke noe mystisk - det er noe
vi kan forstå! Det må være Kvinnefrontens oppgave å gå i spissen for å spre
informasjon, skaffe oss kunnskap og opplæring, vise at kvinner kan . Og rei'se
kampen for at dette ikke skal svekke vår stilling i arbeidslivet .
Nytter det å slåss for å bevare arbeidsplassene når datateknologien først er
sluppet løs? Eller må vi heller innse at en del arbeidsplasser går tapt, selv om vi
slåss så godt vi kan? Det er greit .at vi må kjempe mot at arbeidsplasser forsvinner, og vi må stille konkrete krav i hvert enkelt tilfelle, som f.eks . på trygdekontorene. Men en del spørsmål melder seg:
Er det mulig å holde på fagene?
Er det riktig å gå inn for å bevare kjedelige, tunge jobber?
Hvilke krav kan stilles til staten om alternative arbeidsplasser, f .eks. i helse / sosialsektoren?
Er 6 timers dag for alle et krav som hjelper i denne sammenheng?
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Flere tekster av Siri – se Siris kommode (www.sirijensen.no)

Noen har vært spesielt inne på arbeidsmiljøkrav. Bruken av dataskjermer
har foreløpig ført både til øyenplager og eksem. Dette er grunnlag for krav om
begrensning av antall timer ved skjerm om da9en. Slike krav kan også gi
grunnlag for å bevare flere arbeidsplasser. (Nylig har Televerket i Oslo og Bergen innført begrensning på 2 timer pr. dag ved skjermer mens de forsker på årsakene til eksemplager).
Det er viktig å stille konkrete krav til opplæring av kvinner; reell likhet gjen nom opplæring i arbeidstida osv . Det ble und erstreket at vi sjøl må melde oss
på kurs og jobbe for å få flest mulig jenter / kvinner til å gjøre det samme. Også
innafor fagforening / klubb må vi jobbe for at alle får informasjon, i et forståelig
språk, slik at det ikke bare blir noen få dataeksperter. All innflytelse over egen
arbeidssituasjon forutsetter slik informasjon .
Mange på leiren har vært opptatt av at vi vet for·lite, Den eneste måten å få
vite mer enn det generelle er å undersøke konkret - hver arbeidsplass, bran sje osv, Hva skjer der jeg jobber? Hvilke planer fins? Og så dele kunnskapen.
Og da er vi over på de mest umiddelbare tiltaka :
- Skolering i Kvinnefronten / kvinnebevegelsen. Vi håper at diskusjonen av
denne innledninga kan bli en start . Vi vil også oppfordre alle som har kunnskap om sin arbeidsplass eller bransje til å sende oss informasjon , som vi kan
spre videre,
- Støtte til folk som kjemper mot rasjonalisering som følge av datateknologi, f .eks . de ansatte på trygdekontorene. Sette oss inn i deres sak, spre informasjon, lære .
- Gjennom informasjon og konkret støttearbeid forberede flest 'mulig på
det som kan skje,
- Sette sammen en gruppe i Kvinnefronten (og eventuelt andre) som kan
samle opp mest mulig kunnskap og erfaring og gi råd og støtte til kvinner som
møter problemer på sin arbeidsplass.

I
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I
I

I

34

FAGUTDANNING
Diskusjonen understreket betydningen av de krava som ble reist i innledninga.
Svært mange hadde ikke vært klar over at situasjonen er så ille ,
En gruppe gikk klart inn for kjønnskvotering til typiske mannsutdanninger
(slik det i dag er kjønnskvotering til fordel for menn på sykepleierskoler og lærerskoler!) og mannsyrker / arbeidsplasser. Gruppa hadde lite tiltro til private
arbeidsgivere i dette spørsmålet, slik at det må reises krav om at stat og kommune sikrer jenter som tar utradisjonelt fag, arbeid , Et spørsmål som bare ble
reist var hvorvidt det er riktig å gå inn for ekstra økonomisk støtte til bedrifter
som tar inn jenter som lærlinger i mannsfag.

ARBEIDSTIDA
Det var enighet i diskusjonen om å kreve 6 timers arbeidsdag for alle med full
lønnskompensasjon, Dette må være et hovedkrav for oss. Det må være for alle, ikke bare småbarnsforeldre. Samtidig var det ulike syn på hvor lang tid det
ville ta før et slikt krav ble innfridd .
Det har vært en stor diskusjon om det er riktig å kreve rett til redusert arbeidstid for småbarnsforeldre uten lønn; en ordning i likhet med den som blir
praktisert i Oslo kommune. Jeg skal referere noen argumenter for og imot:
For : For kvinner med lang arbeidstid, spesielt i tradisjonelle mannsyrker, er
en slik ordning eneste mulighet for å fortsette i jobb når man får unger . Mange
kvinner ordner seg faktisk i dag med ulike former for deltid, men de gjør det på
arbeidsgivernes nåde , Halvparten av de yrkesaktive kvin_nene jobber deltid ,
skal de være overlatt til arbeidsgivernes velvilje?
Mot : Det er ikke en ree ll rett når det ikke er med lønn , Kvinner blir mindre
attraktiv arbeidskraft, det blir vanskeligere å få jobber . Det fastlåser arbeidsdelinga hjemme . Det vil være kvinnene som benytter det, og de vil da også bli
sittende med husarbeidet, Det vil splitte småbarnsforeldre fra andre, mer arbeid vil falle på de andre på jobben , Det er arbeidsgiverne som tjener på deltid,
de kan ansette folk bare de timene på dagen det er mest å gjøre.
Det var uklart i diskusjonen hva redusert arbeidstid innebære r, alle former
for deltid , eller bare rett til å komme seinere / gå før for å hente unger i daghjem / dagmamma e.l.
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Noen har vært spesielt inne på arbeidsmiljøkrav. Bruken av dataskjermer
har foreløpig ført både til øyenplager og eksem. Dette er grunnlag for krav om
begrensning av antall timer ved skjerm om dagen. Slike krav kan også gi
grunnlag for å bevare flere arbeidsplasser. (Nylig har Televerket i Oslo og Bergen innført begrensning på 2 timer pr. dag ved skjermer mens de forsker på årsakene til eksemplager).
Det er viktig å stille konkrete krav til opplæring av kvinner; reell likhet gjennom opplæring i arbeidstida osv . Det ble understreket at vi sjøl må melde oss
på kurs og jobbe for å få flest mulig jenter / kvinner til å gjøre det samme . Også
innafor fagforening / klubb må vi jobbe for at alle får informasjon, i et forståelig
språk, slik at det ikke bare blir noen få dataeksperter. All innflytelse over egen
arbeidssituasjon forutsetter slik informasjon.
Mange på leiren har vært opptatt av at vi vet for·lite . Den eneste måten å få
vite mer enn det generelle er å undersøke konkret - hver arbe id splass, bran sje osv. Hva skjer der jeg jobber? Hvilke planer fins? Og så dele kunnskapen.
Og da er vi over på de mest umiddelbare tiltaka:
- Skolering i Kvinnefronten / kvinnebevegelsen. Vi håper at diskusjonen av
denne innledninga kan bli en start . Vi vil også oppfo rdre alle som har kunnskap om sin arbeidsplass eller bransje til å sende oss informasjon, som vi kan
spre videre .
- Støtte til folk som kjemper mot rasjonalisering som følge av datateknologi, f.eks. de ansatte på trygdekontorene. Sette oss inn i deres sak, spre informasjon, lære.
- Gjennom informasjon og konkret støttearbeid forberede flest 'mulig på
det som kan skje.
- Sette sammen en gruppe i Kvinnefronten (og eventuelt andre) som kan
samle opp mest mulig kunnskap og erfaring og gi råd og støtte til kvinner som
møter problemer på sin arbeidsplass.
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FAGUTDANNING
Diskusjon en understreket betydningen av de krava som ble reist i innledninga .
Svært mange hadde ikke vært klar over at situasjonen er så ille .
En gruppe gikk klart inn for kjønnskvotering til typiske mannsutdanninger
(slik det i dag er kjønnskvotering til fordel for menn på sykepleierskoler og lærerskoler!) og mannsyrker / arbeidsplasser. Gruppa hadde lite tiltro til private
arbeidsgivere i dette spørsmå let, slik at det må reises krav om at stat og kommune sikrer jenter som tar utradisjonelt fag, arbeid. Et spørsmål som bare ble
reist var hvorvidt det er riktig å gå inn for ekstra økonomisk støtte til bedrifter
som tar inn jenter som lær linger i mannsfag.

ARBEIDSTIDA
Det var enighet i diskusjonen om å kreve 6 timers arbeidsdag for alle med full
lønnskompensasjon . Dette må være et hovedkrav for oss. Det må være for alle, ikke bare småbarnsforeldre. Samtidig var det ulike syn på hvor lang tid det
ville ta før et slikt krav ble innfridd.
Det har vært en stor diskusjon om det er riktig å kreve rett til redusert arbeidstid for småbarnsforeldre uten lønn; en ordning i likhet med den som blir
praktisert i Oslo kommune. Jeg skal referere noen argumenter for og imot:
For: For kvinner med lang arbeidstid, spesielt i tradisjonelle mannsyrker, er
en slik ordning eneste mulighet for å fortsette i jobb når man får unger . Mange
kvinner ordner seg faktisk i dag med ulike former for deltid, men de gjør det på
arbeidsgivernes nåde. Halvparten av de yrkesaktive kvinnene jobber deltid,
skal de være overlatt til arbeidsgivernes velvilje?
Mot: Det er ikke en reell rett når det ikke er med lønn . Kvinner blir mindre
attraktiv arbeidskraft, det blir vanskeligere å få jobber. Det fastlåser arbeidsdelinga hjemme. Det vil være kvinnene som benytter det, og de vil da også bli
sittende med husarbeidet. Det vil splitte småbarnsforeldre fra andre, mer arbeid vil falle på de andre på jobben. Det er arbeidsgiverne som tjener på deltid,
de kan ansette folk bare de timene på dagen det er mest å gjøre.
Det var uklart i diskusjonen hva redusert arbeidstid innebærer, alle former
for deltid, eller bare rett til å komme seinere / gå før for å hente unger i daghjem / dagmamma e.l.
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Flere tekster av Siri – se Siris kommode (www.sirijensen.no)

Og hva er småbarnsforeldre? 3 år (som i Oslo kommune), 10 år? eller er det
riktig at det skal være mulig helt opp til 15 år? En jente stilte spørsmålet: For 3
år siden var vi mot deltid og for utvida åpningstid på daghjem, nå er det redu sert arbeidstid vi diskuterer, er dette et resultat av konjunkturene?
På tross av motforestillingene mente de fleste at det i den faktiske situasjonen må det være riktig å kreve rett til redusert arbeidstid for småbarnsforeldre .
For øvrig kom det opp flere andre viktige krav, se oversikten over krav bakerst.
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NEDSKJÆRING I HELSE/SOSIALSEKTOREN
- OMSORGEN FOR GAMLE OG SYKE
Diskusjonene viste at vi er midt oppi problemene, mange går med dårlig samvittighet for de eldre i familien. Noen har stilt spørsmålet : Skal vi bare stille
krav til det offentlige - hva med den enkeltes ansvar for sine medmennesker?
Er det ikke riktig å stille krav om mulighet for å pleie pårørende hjemme med
skikkelig støtte fra samfunnet? Mange har ment at det er farlige toner, egna til
å utnytte vår dårlige samvittighet . At det er viktig å skille mellom ansvaret for
pleie som må være samfunnets, og spørsmålet om kontakt med sine egne
slektninger som må være den enkeltes ansvar . Flere har diskutert om det er
best for de eldre å bo hjemme. Jeg tror det er enighet om at mange eldre vil
foretrekke å bo lengst mulig i sitt eget hjem ....:. ikke hos unga sine. Derfor må
vi stille krav om hjemmehjelp o.l. samt trygdeboliger. Samtidig må vi stille krav
om flere sykehjemsplasser, bedre forhold på aldershjem og sykehjem, enerom, styrket bemanning osv . Mange trenger slike plasser - de elendige forholda er en påkjenning for de eldre og for de ansatte og det øker samvittighetspresset på kvinnene .
Det er viktig å gjøre alt dette til en kampoppgave for kvinnebevegelsen, reise diskusjonen og støtte hverandre .
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FORELØPIGE KRAV TIL LO-KONGRESSEN, DISKUTERT PÅ
KVINNEFRONTENS SOMMERLEIR PÅ TROMØYA
Fristen for krav 1. oktober - krav må sendes inn av klubber, foreninger, avdelinger e.l.
- Krav om at innføring av datateknologi ikke må føre til reduksjon av antallet arbeidsplasser, og i forslaget spesielt trekke fram faren for kvinnearbeidsplassene .
•
- Krav om at kvinnene får reell mulighet til opplæring i ny teknologi (til nye
jobber), bl.a. ved at all opplæring skjer i arbeidstida; og at de får spesiell støtte
og hjelp til å gjennomføre den. Mot at kvinnene blir sittende igjen med de mest
ensformige jobbene. For øvrig vil alle krav om økt innflytelse for de ansatte,
data-avtaler, informasjonsplikt for bedriften og arbeidsmiljø i forbindelse med
data, også være svært viktige for kvinner.
- Krav om fagstatus for «kvinneutdanningene » - evt . at de gir økt kompetanse til annen videregående utdanning - i dag gir de fleste typiske kvinnelinjene på yrkesskolen ingen fagstatus .
- Mot diskriminering av jenter i mannsyrker - sikring av læreplasser for
jenter, kjønnskvotering til typiske mannsutdanninger / yrker .
- 6 timers arbeidsdag for alle (med full lønnskompensasjon).
- Rett til redusert arbeidstid for småbarnsforeldre (med tilsvarende redu sert lønn, en ordning som praktiseres i Oslo kommune).
- 6 måneders svangerskapspermisjon med full lønn.
- Full sikring mot oppsigelser under graviditet og bedre informasjon til
kvinner om rettigheter på arbeidsplassen under graviditet.
- Omsorgspermisjon med lønn for fedre (14 dager) .
- Rett til velferdspermisjon med lønn når den som har tilsynet med unga er
syk, og ved sykdom i hjemmet utenom unger .
- Fulle rettigheter for deltidsansatte.
Mot nedskjæringa i helse- og sosialvesenet! (Dette må bli en sak for fagbevegelsen!)
- Krav om at staten må sikre økt utbygging av daghjem / gratis daghjem til
alle barn.
Mot heving av foreldrebetalinga .
- Staten må ta ansvar for økt utbygging av sykehjem og eldreomsorg .
- Krav om avtalefestet garantert minstelønn på 85 prosent av gjennomsnittet i industrien heves til 90 prosent og går på den enkeltes lønn, ikke på
gjennomsnittet .
Det er sikker tmange andre krav som er aktuelle - i alle fall - jobb for at
din klubb / forening sender kvinnekrav til LO -kongressen . Og la Kvinnefronten
få høre om det!
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Flere tekster av Siri – se Siris kommode (www.sirijensen.no)

Og hva er småbarnsforeldre? 3 år (som i Oslo kommune), 10 år? eller er det
riktig at det skal være mulig helt opp til 15 år? En jente stilte spørsmålet: For 3
år siden var vi mot deltid og for utvida åpningstid på daghjem, nå er det redusert arbeidstid vi diskuterer, er dette et resultat av konjunkturene?
På tross av motforestillingene mente de fleste at det i den faktiske situasjonen må det være riktig å kreve rett til redusert arbeidstid for småbarnsforeldre .
For øvrig kom det opp flere andre viktige krav, se oversikten over krav bakerst .
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NEDSKJÆRING I HELSE/SOSIALSEKTOREN
- OMSORGEN FOR GAMLE OG SYKE
Diskusjonene viste at vi er midt oppi problemene, mange går med dårlig samvittighet for de eldre i familien . Noen har stilt spørsmålet: Skal vi bare stille
krav til det offentlige - hva med den enkeltes ansvar for sine medmennesker?
Er det ikke riktig å stille krav om mulighet for å pleie pårørende hjemme med
skikkelig støtte fra samfunnet? Mange har ment at det er farlige toner, egna til
å utnytte vår dårlige samvittighet. At det er viktig å skille mellom ansvaret for
pleie som må være samfunnets, og spørsmålet om kontakt med sine egne
slektninger som må være den enkeltes ansvar. Flere har diskutert om det er
best for de eldre å bo hjemme. Jeg tror det er enighet om at mange eldre vil
foretrekke å bo lengst mulig i sitt eget hjem ....:.. ikke hos unga sine. Derfor må
vi stille krav om hjemmehjelp o.l. samt trygdeboliger. Samtidig må vi stille krav
om flere sykehjemsplasser, bedre forhold på aldershjem og sykehjem, enerom, styrket bemanning osv . Mange trenger slike plasser - de elendige forholda er en påkjenning for de eldre og for de ansatte og det øker samvittighetspresset på kvinnene.
Det er viktig å gjøre alt dette til en kampoppgave for kvinnebevegelsen , reise diskusjonen og støtte hverandre .
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FORELØPIGE KRAV TIL LO-KONGRESSEN, DISKUTERT PÅ
KVINNEFRONTENS SOMMERLEIR PÅ TROMØYA
Fristen for krav 1. oktober - krav må sendes inn av klubber, foreninger, avdelinger e.l.
- Krav om at innføring av datateknologi ikke må føre til reduksjon av antallet arbeidsplasser, og i forslaget spesielt trekke fram faren for kvinnearbeidsplassene.
•
- Krav om at kvinnene får reell mulighet til opplæring i ny teknologi (til nye
jobber), bl .a. ved at all opplæring skjer i arbeidstida ; og at de får spesiell støtte
og hjelp til å gjennomføre den . Mot at kvinnene blir sittende igjen med de mest
ensformige jobbene. For øvrig vil alle krav om økt innflytelse for de ansatte,
data-avtaler, informasjonsplikt for bedriften og arbeidsmiljø i forbindelse med
data, også være svært viktige for kvinner.
- Krav om fagstatus for «kvinneutdanningene» - evt . at de gir økt kompetanse til annen videregående utdanning - i dag gir de fleste typiske kvinnelinjene på yrkesskolen ingen fagstatus .
- Mot diskriminering av jenter i mannsyrker - sikring av læreplasser for
jenter, kjønnskvotering til typiske mannsutdanninger / yrker.
- 6 timers arbeidsdag for alle (med full lønnskompensasjon) .
- Rett til redusert arbeidstid for småbarnsforeldre (med tilsvarende redusert lønn, en ordning som praktiseres i Oslo kommune).
- 6 måneders svangerskapspermisjon med full lønn.
- Full sikring mot oppsigelser under graviditet og bedre informasjon til
kvinner om rettigheter på arbeidsplassen under graviditet.
- Omsorgspermisjon med lønn for fedre ( 14 dager).
- Rett til velferdspermisjon med lønn når den som har tilsynet med unga er
syk, og ved sykdom i hjemmet utenom unger .
- Fulle rettigheter for deltidsansatte.
Mot nedskjæringa i helse- og sosialvesenet! (Dette må bli en sak for fagbevegelsen!)
- Krav om at staten må sikre økt utbygging av daghjem / gratis daghjem til
alle barn.
Mot heving av foreldrebetalinga.
- Staten må ta ansvar for økt utbygging av sykehjem og eldreomsorg .
- Krav om avtalefestet garantert minstelønn på 85 prosent av gjennomsnittet i industrien heves til 90 prosent og går på den enkeltes lønn, ikke på
gjennomsnittet.
Det er sikker tmange andre krav som er aktuelle - i alle fall - jobb for at
din klubb / forening sender kvinnekrav til LO -kongressen . Og la Kvinnefronten
få høre om det!
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Flere tekster av Siri – se Siris kommode (www.sirijensen.no)

Gruppespørsmål:
1. Ta en rund e i gruppa der hver enkelt sier noe om sitt forhold til arbeid: hva
slags arbeid? evt. ikke lønna arbeid? hel eller deltid? hva en sjøl syns om arbeidet sitt, hvorfor en har havna med det, evt. hva en kunne ha lyst til, tenke seg
å fortsette til pensjonsalder evt . hvorfor ikke? forholdet mellom kvinner og
menn på jobben, både i arbeidsfordeling og holdninger osv. Kort sagt: egne
erfaringer.
·

2.
a) Om datateknologiens inntog.
Hva slags holdning skal vi ha til teknologien?
Hvordan skal vi møte utviklinga / hvilke krav skal vi stille? (Landsmøtevedtaket
om data krever at ingen arbeidsplasser forsvinner, at kvinner får skikkelig opplæring, at det opprettes data-avtaler, at de ansatte får reell medvirkning og at
arbeidsmiljøkrav blir tatt hensyn til)
Hva kan hver enkelt av oss gjøre? Hvordan undersøke på våre egne arbeidsplasser?
Hvordan møte ideen om en inntekt pr. famili e?

3. Hvordan skal vi jobbe?
- Hva bør være de viktigste krava Kvinnefronten evt. kvinnebevegelsen stiller framover? (når det gjelder kvinner og arbeid) .
- Hvordan skal vi fremme / jobbe for disse krava? (Gjenn om KF, gjennom
klubb / fagforening)
- Hvilke krav stiller det til hver enkelt av oss / hva kan vi gjøre sjøl?
Diskuter spesielt hva vi kan gjøre i forhold til LO-kongressen 81 .
. - Hvilke krav er viktige?
Hvordan skal vi stille oss til kravet om kjønnskvotering i utdanning , arbeidsliv
og politikk?
Hvordan skal vi stille oss til kravet om liketillingsavtaler, fremmet av NTL?
LO legger opp til debatt om handlingsprogrammet for fagbev egelsen fo r 81 85. 5 temaer er blinket .ut : indu stripolitikken, miljø og helse, utviklingshjelp, ny
teknologi og LOs plass i samfunnet . Frist 1. desember . (Hvor er kvinnene?)
Hvordan skal vi gjøre vårt syn gjeldende?
For dem som ikke er organisert i LO - hvordan jobbe for tilsvarende
krav / synspunkter i deres organisasjoner?
Hvordan kan KF som organisasjon øve press utenfra?

b) Om jenter og utdanning.
Hvilke krav må vi stille?
Diskuter spørsmålet om kjønnskvotering er et egna middel?
Diskuter andre tiltak for å bryte med jentenes ensidige yrkesvalg?
Diskuter erfaringer med kvinner i mannsyrker / utdanninger?
c) Ta standpunkt til Kirstis forslag .
- 6 timers arbeidsdag for alle, er det et viktig krav?
- Hvordan stiller vi oss til rett til kortere arbeidstid for småbarnsforeldre?
- Skal vi kreve regelverk som åpner for økte permisjonsrettigheter og økt
bruk av deltid, særlig i mannsyrker? Hvilke krav?
- Hvilke krav er nødvendig for å styrke de deltidsansattes rettigheter?

11

I;
1;

d) Nedskjæringene i helse / sosialsektoren.
Få fram erfaringer fra kvinners omsorg for gamle og syke .
- Hvilke krav er det riktig å stille mot nedskjæringene?
Er det riktig at det er best for eldre / syke å bli pleiet hjemme?
Hvordan vinne fram med krav om flere daghjem eller sykehjem e.l.?
Fins det penger?
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Gruppespørsmål:
1. Ta en runde i gruppa der hver enkelt sier noe om sitt forhold til arbeid: hva
slags arbeid? evt. ikke lønna arbeid? hel eller deltid? hva en sjøl syns om arbeidet sitt, hvorfor en har havna med det, evt. hva en kunne ha lyst til, tenke seg
å fortsette til pensjonsalder evt . hvorfor ikke? forholdet mellom kvinner og
menn på jobben, både i arbeidsfordeling og holdninger osv. Kort sagt : egne
erfaringer.
·

2.

'
l1

a) Om datateknologiens inntog .
Hva slags holdning skal vi ha til teknologien?
Hvordan skal vi møte utviklinga / hvilke krav skal vi stille? (Landsmøtevedtaket
om data krever at ingen arbeidsplasser forsvinner, at kvinner får skikkelig opplæring, at det opprettes data-avtaler, at de ansatte får reell medvirkning og at
arbeidsmiljøkrav blir tatt hensyn til)
Hva kan hver enkelt av oss gjøre? Hvordan undersøke på våre egne arbeidsplasser?
Hvordan møte idee n om en inntekt pr . familie?

3. Hvordan skal vi jobbe?
- Hva bør være de viktigste krava Kvinnefronten evt. kvinnebevegelsen stiller framover? (når det gjelder kvinner og arbeid).
- Hvordan skal vi fremme / jobbe for disse krava? (Gjenn om KF, gjennom
klubb / fagforening)
- Hvilke krav stiller det til hver enkelt av oss / hva kan vi gjøre sjøl?
Diskuter spesielt hva vi kan gjøre i forhold til LO-kongressen 81 .
. - Hvilke krav er viktige?
Hvordan skal vi stille oss til kravet om kjønnskvotering i utdanning, arbeidsliv
og politikk?
Hvordan skal vi stille oss til kravet om liketillingsavtaler, fremmet av NTL?
LO legger opp til debatt om handlingsprogrammet for fagbevegelsen for 8185 . 5 temaer er blinket ut : indu stripolitikken, miljø og helse, utviklingshjelp, ny
teknologi og LOs plass i samfunnet . Frist 1. desember . (Hvor er kvinnene?)
Hvordan skal vi gjøre vårt syn gjeldende?
For dem som ikke er organisert i LO - hvordan jobbe for tilsvarende
krav / synspunkter i deres organisasjoner?
Hvordan kan KF som organisasjon øve press utenfra?

b) Om jenter og utdanning.
Hvilke krav må vi stille?
Diskuter spørsmålet om kjønnskvotering er et egna middel?
Diskuter andre tiltak for å bryte med jentenes ensidige yrkesvalg?
Diskuter erfaringer med kvinner i mannsyrker / utdanninger?
c) Ta standpunkt til Kirstis forslag .
- 6 timers arbeidsdag for alle, er det et viktig krav?
- Hvordan stiller vi oss til rett til kortere arbeidstid for småbarnsforeldre?
- Skal vi kreve regelverk som åpner for økte permisjonsrettigheter og økt
bruk av deltid, særlig i mannsyrker? Hvilke krav?
- Hvilke krav er nødvendig for å styrke de deltidsansattes rettigheter?
d) Nedskjæringene i helse / sosialsektoren.
Få fram erfaringer fra kvinners omsorg for gamle og syke .
- Hvilke krav er det riktig å stille mot nedskjæringene?
- Er det riktig at det er best for eldre / syke å bli pleiet hjemme?
Hvordan vinne fram med krav om flere daghjem eller sykehjem e.l.?
Fins det penger?
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