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

Vil du jobbe med Kvinner på tvers?
Kontakt oss!
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ORGANISASJONER

FORORD
Dette heftet handler om Kvinner
på tvers. Det er en organisering
jeg har vært involvert i fra starten,
med videre aktiv deltakelse
i arbeidsgruppa, som representant
for Kvinnefronten, i alle de ti
årene. Det er spørsmålene om
kvinnelønn, arbeidstid, velferdsstat og kvinneorganisering, både
i kvinnebevegelsen og i fag bevegelsen som har engasjert
meg mest i 25 år, også i Oslo
Grafiske Kvinneklubb, i Kvinnefronten og som tidligere kvinneansvarlig og faglig leder
i AKP.
Heftet by gger på eget arkivert
materiale fra de ti årene, innledninger, møtereferater, oppslag
i fagblader og oppsummeringene
som er holdt på konferansene.
Det meste av dette er upublisert,
men bearbeidete versjoner av flere
av oppsummeringene har vært
trykt i Kvinnejournalen, Kvinner
i tiden, enkelte fagblader og
i Klassekampen.
Oppsummeringene er i all
hovedsak skrevet av forfatteren,
oppsummeringen fra den første
konferansen var et resultat av
kollektiv diskusjon i arbeids-

gruppa. Der det siteres fra oppsummeringer skrevet av andre, vil
det framgå.
I tillegg er 11 kvinner intervjuet. D et er kvinner som har
deltatt aktivt i arbeidsgruppa,
fordelt på ni ulike organisasjoner,
fire i privat og fem i offentlig
sektor. Jeg har også hatt en
fellessamtale med to sentrale
initiativtakere.
Heftet inneholder flere
artikler. Kvinner på tvers omfatter
kvinner med ulik erfaringsbakgrunn. Historia om kvinner
på tvers beskriver bakgrunnen for
samarbeidet, hvilke veivalg som
er gjort og hvordan arbeidet har
foregått og skulle dermed være
like aktuell for alle. Artikkelen
om kvinnelønna krever kanskje
noe erfaring fra tariffoppgjør,
mens artikkelen om kvinneorganisering har en mer teoretisk
tilnærming. Forfatterens håp er
at alle vil finne noe av interesse,
om ikke alle har like stor glede
av alt.
Bildematerialet er mangelfullt,
Kvinner på tvers har ikke vært
flinke til å dokumentere arbeidet

sitt i bilder. Det må være en
utfordring videre for et samarbeid
som har synliggjøring av kvinner
som en del av sitt formål. Takk
til alle som har stilt bilder til
disposisjon.
Heftet har blitt mulig takket
være økonomisk støtte til
prosjektet fra Ruth og Ronald
Møller Larsens stiftelse og Barneog familiedepartementet. Kjersti
Ericsson og Turid Horgen har
bidratt med nyttige innspill
underveis.
Arbeidsgruppa i Kvinner på
tvers har bidratt med fakta og
innspill og bilder og korrektur på
Kvinner på tvers sitt vis.

Siri Jensen (sijense@online.no)

Følgende organisasjo ner står som arran gører av jubileumskonferansen 2003:

Fellesorganisasjonen (FO) - Akershus
Fellesorganisasjonen (FO) - Oslo
Grunerløkka Personalforening
Kulturpersonalets fagforening
Kvinnefronten
Kvinnegruppa OTTAR
Kvinneutvalget i Nei til EU
Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring - Oslo
Norsk Helse- og Sosialforbund, Oslo fylkeskrets
Norsk Kabin Forening
Norsk Kommuneforbund, Akershus
Norsk Kommuneforbund, Oslo
Norsk Psykologforening
Norsk Sykepleierforbund - Akershus
Norsk Sykepleierforbund - Oslo
Oslo grafiske kvinneklubb
Oslo Hotell- og Restaurantpersonales Forening
Oslo Sporveiers Arbeiderforening
Oslo Transportarbeiderforening
Private Institusjoners fagforening
Skolenes Landsforbund
Sosiale institusjoners fagforening
Utdanningsforbundet Akershus
Utdanningsforbundet Oslo
Ås internasjonale kvinnegruppe
Vedtakene om tilslutning ble gjort før Norsk Kommuneforbund og Norsk Helse- og Sosialforbund slo seg
sammen til Fagforbundet. Dette berører flere av fagforeningene i lista over.
Andre organisasjon er som tidligere har vært medarran gører på en eller flere konferanser:
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EVA, aksjonsgruppe for alenemødre
Handel og kontor Oslo/ Akershus
Kirkens bymisjons fagforening
Kommunalansattes fellesorganisasjon
Kvinnefrontens internasjonale gruppe
Kvinner i mannsyrker (KIM)
Landslaget for Norges Lærerstudenter
NITO Oslo og Akershus avdeling
Norsk Elevorganisasjon
Norsk Ergoterapeutforbund, Oslo
Norsk Helse- og Sosialforbund, Akershus fylkeskrets
NTL Avdeling 105-2
Utdanningsforbundet, Oppland
Organisasjoner som i dag er gått inn i andre organisasjoner ved sammenslåinger er ikke tatt med.

Forsidefoto : Lene Opseth
Baksidefoto : Sti g H. Ch ristensen
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HISTORIA

OM
KVINNER
PÅ TVERS
Vi har skapt noe nytt!
Vi har skapt et forum
med plass til kvinners
virkelighet og krav, med
rom til å tenke og handle
utradisjonelt!
Disse ordene er hentet fra
oppsummeringa av den første
Kvinner på tvers - konferansen
høsten 1994. Her møttes bortimot
200 deltakere fra mellom 40 og 50
ulike fagforeninger og organisasjoner, på tvers av fagbevegelse og
kvinnebevegelse, på tvers av LO,
YS og AF <1>, på tvers av privat og

offentlig sektor, fra 14 til 70 år
og fra Tromsø til Kristiansand.
Høsten 1993 hadde 5 kvinner
samlet seg til en uformell arbeidslunsj på i 2. etasje på Stortorvets
gjestgiveri i Oslo, i regi av
Fellesorganisasjonen i Oslo: Tove
Rydning og Anne Gjertsen fra
Fellesorganisasjonen, Tone Roald,
leder i Norsk Hjelpepleierforbund, Oslo, Anne Carlsen,
leder i Oslo Førskolelærerlag,
Anne Søy land og Siri Jensen fra
Kvinnefronten. De var enige om
at det skarpe skillet og
konkurransen mellom hovedorganisasjonene, og avstanden
mellom kvinnebevegelsen og
fagbevegelsen, var avgjørende
hindringer for å komme videre
både med kvinnelønna og
6-timersdagen. Kvinner ble
splittet opp og måtte føre kamp
hver for seg. De drøftet hvordan
det kunne være mulig å få til en
landsomfattende faglig kvinnekonferanse på tvers - og dette ble
starten på Kvinner på tvers.
Det ble da også
Fellesorganisasjonen og
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På tvers av fagbevegelsen og kvinnebevegelsen, på tvers av hovedorganisasjoner og av offentlig
og privat sektor.

Hjelpepleierforbundet på Oslonivå, samt O slo Førskolelærerlag
og Kvinnefronten som tok det
første skrittet, men det var tydelig
at mange mente ideen var god.
Norsk Sykepleierforbund, Norsk
Lærerlag, Handel og Kontor og
Hotell og Restaurantarbeiderforbundet, alle i Oslo, kom raskt
med.
Utgangspunktet for initiativtakerne var at dette skulle være en
samling av kvinnefagforeninger
(kvinnedominerte fagforeninger)
sammen med kvinneorganisasjoner, og at det skulle være på
tvers av hovedorganisasjonene
og av offentlig og privat sektor.

oinner pd tvers

Bakgrunn

Mye tydet på at tida var moden
for en konferanse som samlet
kvinner på tvers av organisasjonsskiller. Mange tråder ledet fram til
m1t1at1vet.
Både Kvinnefronten og andre
deler av kvinnebevegelsen hadde
i mange år samarbeidet i det små
med enkeltkvinner og enkeltforeninger innenfor fagbevegelsen,
både om lønn og 6-timersdag.
I 1987 tok Kvinnefronten
initiativ til Kvinnenes tariffaksjon,
som en oppfølging av en underskriftskampanje enkeltpersoner
starta blant kvinner i 1986 for
kravet om arbeidstidsforkortelse,
generelt tillegg og forsvar av
ministelønnsgarantiordninga ved
oppgjøret. Kvinnenes tariffaksjon
besto av faglige tillitsvalgte
kvinner, kvinneaktivister og
kvinner uten faglig eller kvinnepolitisk erfaring som var opptatt
av lønna si. Dette var et bevisst
ledd i å forme ut en lønnspolitikk
som både var faglig og kvinnepolitisk og som skulle være
forståelig for folk, uten at de
måtte forstå begreper som
overheng, etterslep etc.
Kvinnenes tariffaksjon lanserte
begrepet kvinnelønn og parolen ei

Noe av det som gjør at det er
fryktelig viktig at det fortsetter, er
jo at i bølgedaler i hvordan man
f år til å ha med kvinneperspektivet i jobbinga til
organisasjoner eller i det generelle
kvinneperspektivet i samfunnsdebatten, nettopp da blir Kv inner
på tv ers så viktig. Fordi det drar
inn så mange forskjellige lag av
organiserte kvinner. O g det er
kanskje noe av det Kvinner på
tvers har blitt, den "institusjonen"
som sørger for at kvinnespørsmål
blir tatt opp hvert år. Man legger
litt ved til ilden så den ikke
slokner. Kv inner på tvers er
ve den, og det tror jeg er kjempeviktig, det at den flammen ikke
dør. For det blir ikke noe lettere
framover, det tror jeg ikke. Fordi
det å se spesielt på kvinner er ikke
helt "in" akkurat.
Kanskje er det riktig at Kvinner
på tvers i dag først og fremst er et
viktig støttepunkt for kvinnesaker, kvinneperspektiv og kvinnebevissthet i en tid "da alt annet er
viktigere". Og samtidig er det et

bredt forum der dialogen mellom
kvinner og orga nisasjoner med
ulike syn hold es oppe, i en tid da
arbeidsgiverne satser mye på å
splitte.
Hva har Kvinner på tvers oppnådd?

Når jeg tenker over det, synes jeg
det er helt fantastisk at denne
ideen har overlevd, og at man
klarer å få til en såpass stor setting
år etter år, synes det er kjempemorsomt, og jeg tenker at ting
som overlever slik, må bety
utrolig mye forfolk. (s itat fr a sam tale
m ed initi ativtakerne)

Kvinner på tvers har oppnådd
å etablere et kvinnesamarbeid på
tvers av fagbevegelsen og
kvinneb evegelsen - og også andre
organisasjoner - som på sitt vis
står ganske støtt. Dette er noe
helt nytt i Norge. I dag kan det
oppfattes som selvsagt, for 10 år
siden var det en ø nskedrøm.
Kvinner på tvers har påvirket
organisasjonenes politikk
gjennom at diskusjoner,
kunnskaper og argumenter er blitt
spredt fra konferansene og har

' Hovedorganisasjonene var i 1994 : LO - Landsorganisa sjonen, YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, der bl.a. Hjelpepleierforbundet va r med,
AF - Akademikernes Fellesorganisasjon, der bl.a. Sykepleierforbundet og Lærerforbundet var med, sammen med akademikergrupper. Lærerlaget vor
ikke med i noen hovedorganisasjon, men hadde samorbe id savtal e med LO.
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bidratt til å fremme et kvinneperspektiv i mange saker. Fell es
diskusjoner og samarbeid med
andre har gjort det lettere å reise
kvinnesaker i egen organisasjon,
selv om de møter motstand.
Konkret har Kvinner på tvers
bidratt til utviklingen av en felles
kvinnelønnskamp, og til å gjøre
det lettere å samarbeide om
ulike initiativer på tvers av
orgamsasJoner.
Samarbeidet romm er både et
åpent forum der alle kan komme,
og en arbeidsgruppe som i større
grad skaper et nettverk av aktive
kvinner i Oslo-området - og
tilsvarende i de andre byene der
det arrangeres konferanser.
Kvinnenettverket går på tvers av
både organisasjoner og posisjoner.
D ette gjør at kvinner har andre
kvinner å spille på, slik menn
tradisjonelt har hatt. Etablering
av et slikt uformelt nettverk
styrker kvinnenes innfl y telse
i fagbevegelsen og bidrar til
samarbeid mellom fagbevegelsen
og kvinnebevegelsen også utover
Kvinner på tvers.
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konferansene fra 2000.
Endringer underveis
En annen faktor kan være at
Det jeg trodde fryktelig på, det
det ser ut til at kvinnespørsmål
var mobiliseringa av styrke, det
er blitt mindre "populære"
høres litt banalt ut k anskje, altså
i organ isasjonene og at et tydelig
mobilisering av kraft og styrke
kvinneperspektiv møter motstand blant k vinner. (s itat fra en sa mtale med
initi ati vtakere til K vinn er på tve rs)
fra yngre generasjoner kvinner.
Det viktigste problemet, som
Da Kvinner på tvers startet
i enkelte år har truet gjennomopp, var kvinnelønnsbevegelsen
føring av konferansene, har vært
på offensiven, og Kvinner på tvers
sin lønnsknappheten på
tid og ressurser.
plattform og
Arbeidet på
markeringer
Kvinner p å tvers er
tvers sees på
spilte en viktig
et viktig støttepunkt
som noe som
rolle i å reise
kommer i tillegg
felles hovedkrav
for kvinnesaker,
til organisasjoi kvinnelønnskvinneperspektiv
nenes
bevegelsen,
og kvinnebevissthet
"egentlige"
synliggjøre felles
i en tid "da alt
oppgaver, og
mteresser og
bidra til
pnonteres
annet er viktigere" .
etter dem.
gjensidig støtte.
Entusiastene
Samtidig hadde
i arbeidsgruppa
en del av
deltar ofte i Kvinner på tvers selv
deltakerne store forventninger
om de ikke egentlig har tid.
til en felles kvinnelønnsstrategi,
En annet viktig problem har
som det ikke var mulig å innfri.
vært begrensete muligheter til
Etter hvert som avstanden og
å nå ut med informasjon utover
motsetningene i lønnsspørsmålet
skiktet av tillitsvalgte. Det går fram ble større, har andre aktuelle
temaer fått større plass, selv om
av intervjuene at Kvinner på tvers
i liten grad er kjent blant vanlige
lønnskampen fortsatt har stått på
medlemmer i organisasjonene.
dagsorden. Markeringene er blitt

lønn å leve av. Grunnlaget viste
hvordan kvinner tj ener både
lav ere, men også likere, enn
menn. Fordi de lønnes som
kj ønn. Det at de er kvinner spiller
en større rolle enn utdanning og
yrke. Lav lønn skyldes ikke at
kvinner "finner seg i det", men
at de bys lavere lønn fordi de er
kvinner. Mange faglige aktive
kvinner fikk en støtte de trengte
for å ta opp kvinners lønn.
Erfaringen var at begrepet kvinnelønn er viktig fordi det synliggjør
at dette er et felles samfunnsmessig problem, ikke tilfeldige
forskjeller. Det styrker bevisstheten om kvinneundertrykkinga,
og om felles interesser.
En annen viktig hensikt med
aksjonen var å starte et arbeid
med å gi kvinnene en egen
stemme i lønnsoppgjør.
Konfliktene ved tariffoppgjørene
på 1980-tallet handlet i økende
grad om kvinners lønn, men det
ble ikke sagt i klartekst. F.eks.
var det i 1986 cateringstreik
i Nordsjøen, sykepleierstreik

færre, og konferansene er blitt
mer innrettet på å formidle
kunnskap og reise viktige
diskusjoner enn på direkte felles
handling, selv om mange
diskusjoner nok indirekte kan
føre til handling i egen
organisasjon. D ette er et dilemma
i forhold til det opprinnelige
ønske om mobilisering av felles
styrke.
Parallelt har arbeidet for å vise
fram mangfoldet blant kvinner og
inkludere ulike grupper fått større
oppmerksomhet, som f.eks .
samarbeid med kvinner med
minoritetsbakgrunn.
Deltakerantallet har sunket
noe, fra rundt 200 de første årene,
ned til ca. 130 på de siste konferansene, med et markert dump
i 2000. En stor andel av
deltakerne er hver gang med for
første gang. Deltakelsen i arbeidsgruppa har samtidig ikke hatt en
tilsvarende nedgang, men har
heller gått litt opp og ned. De
siste årene har også flere yngre
kvinner kommet til.
En av initiativtakerne understreker betydningen av Kvinner
på tvers i dagens situasjon:

f ..... ,,

kjennelsen stor. Det ble tydelig
for hver enkelt at lav lønn ikke
var en personlig skam som
skyldtes egen udugelighet eller
dumhet i valg av yrke eller at
kvinner ikke står på nok faglig.
Kvinners lave lønn skyldtes kvinneundertrykkinga i samfunnet, og
den var noe kvinner hadde felles.
Møtene utviklet kvinnebevissthet,
sjøltillit og sinne.
Organisatorisk var Kvinnenes
tariffaksjon en liten aksjon, men
den hadde stor effekt fordi den
lanserte paroler som traff den
virkelige situasjonen til svært
mange kvinner og bygde opp
under tanker i tiden. Fagforbund
som Handel og kontor og
Hjelpepleierforbundet tok opp
parolen om ei lønn å leve av.
Foran tariffoppgjøret i 1988 gikk
12 kvinnefagforeninger i Oslo, p å
tvers av LO, YS og AF ut med et
felles opprop mot lønnsloven som
la ned lovforbud mot lønnstillegg
over 1 krone pr. time og som
medførte at forbund utenfor LO
ikke engang fikk forhandle.
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Velferdsstaten og k~illnene
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i staten, lockout og storkonflikt
rundt minstelønnsgarantien,
begrenset streik i offentlig sektor,
og kontoransatte på Vinmonopolet streiket for krav
angående ansettelsesforholdene
for deltidsansatte. Kvinnene ble
først synlige da Aud Blankholm
fra Sykepleierforbundet raste på
TV mot forhandlerne til
Kommunenes sentralforbund,
som hadde møtt dem med "dere
er så søte når dere er sinte".
Kvinnenes tariffaksjon samlet
kvinner til diskusjon om lønn og
lønnsstrategi for å skape forståelse
og fellesskap mellom kvinner med
ulikt lønnsnivå og ulike lønnssystemer. Ulike systemer og språk
skilte både offentlig og privat
sektor og ulike bransjer: Timelønn, ukelønn, årslønn; det var
vanskelig å sammenlikne eller
forstå hva de andre egentlig
tjente. Men det tydelige felles sto
klart fram: Kvinner tjente mindre
enn menn overalt; og selv om
det hadde særegne begrunnelser
i de ulike bransjene, var gjen-
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Vi hor det moro. Arbeidsg ruppemøte ougust 2003 med noen av deltakerne i gruppa. Fro venstre: Moren Rismyhr, El len Wego, Tiril Svensen,
Siri Jensen, Ingri Bj ørnevik og Marianne Wollestad er somlet hos Norsk Sykepleierforbund, Os lo som hor sekretaria tet i 2003.
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Kvinner på tvers 1 0 år

Diskusjonene gikk i de kvinnedominerte fagforb undene,
Likestillingsrådet dro i gang en
likelønnskampanje. Også LOs
leder Yngve Haagensen snakket
om likelønn.
Når det gjaldt kampen for
6-timersdagen, hadde det vært
ulike typer samarbeid mellom
kvinnebevegelsen og enkelte
fagforeninger helt fra begynnelsen
av 1980-tallet, både gjennom
Samordningsgruppa for 6-timersdagen og etter initiativ fra
Kvinnefronten. Da arbeidsløsheten og hardere klima presset
6-timersdagskravet på defensiven,
var det nettopp kvinneforbundene
som holdt stand og i samarbeid
hindret at det ble strøket av
handlingsprogrammet på
LO-kongressen i 1989.
I Oslo tok Kvinnefronten
på begynnelsen av 1990-tallet
initiativ til et samarbeid med
fagforeninger i offentlig sektor
om å få til et prøveprosjekt med
6-timersdagen i Oslo kommune.
Arbeidet med prøveprosjektet
hadde gitt erfaringer med at
samarbeid med kvinnebevegelsen
var en viktig forutsetning også
for samarbeid på tvers mellom
fagforeningene. Når Kvinnefronten var tilstede som likeverdig
part, forandret forumet seg fra
å være et faglig forum, der fagbevegelsens spilleregler,
organisasjonsmarkeringer og
fraksjonsforb ud var rådende, til
et friere samarbeidsforum der
man ikke var bundet opp på
denne måten. Dette hadde skapt
en gjensidig tillit som var viktig
i forhold til oppstarten av
Kvinner på tvers .
Høsten 1988 hadde
fagforeninger i Trondheim tatt
initiativ til en faglig konferanse,
som seinere skulle ende opp som
en årlig tradisjon i regi av LO
2
TrondheimC
l . Trondheimskonferansene inspirerte til
diskusjon og felles aktivitet i fagbevegelsen, men kvinneandelen

2
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Historia om kvinner på tvers

var relativt lav. Og konferansen
henvendte seg i utgangspunktet
først og fremst til organisasjoner
innenfor LO, det var fortsatt strid
om samarbeid på tvers av hovedorganisasjonene. For en del
kvinner som deltok var det derfor
nærliggende å tenke seg en
konferanse for kvinner på tvers av
hele fagbevegelsen. Det ble også
gjort noen konkrete forsøk på å få
Oslo Samorg til å ta initiativ til en
kvinnekonferanse, uten at det
førte fram. Konferanser på tvers
var fortsatt en kontroversiell sak.
Det samfunnsmessige grunnlaget for det økende kvinnesamarbeidet var det som kalles den
store norske kvinnerevolusjonen,
den eksplosive økningen av
kvinners deltakelse i lønnet arbeid
gjennom de siste 25 årene.
Kvinners yrkesaktivitet hadde
skapt voksende krav og forventninger om et arbeidsliv og
et samfunn der det var likelønn
mellom kvinner og menn, og der
det skulle være mulig for begge
kjønn å kombinere full jobb og
familie. Det at stadig flere kvinner
forsørget seg sjøl og stadig flere
familier var avhengig av kvinners
lønn, var kommet i skarp motsetning til den lave kvinnelønna
og skapte et objektivt grunnlag
for kamp. Men kvinners kamp for
å oppnå dette ble hindret både av
mannsdominans og oppsplitting
i ulike organisasjoner der kvinneperspektivet ble underordnet.
Kvinnebevegelsen og fagbevegelsen sto for to ulike sett av
kunnskaper og erfaringer når det
gjaldt lønn. Kvinnebevegelsen og
kvinneforskningen hadde fått
fram et omfattende tallmateriale
som viste at kvinner har mindre
lønn og inntekt enn menn, stort
sett uten å gå nøyere inn på
lønnssystemene i fagbevegelsen
eller forho lde seg konkret til
kravene ved tariffoppgjøret. Mens
fagbevegelsen behandlet lønn som
et kjønnsnøytralt spørsmål,
snakket om lavtlønte, men ikke

om kvinnene.
Lavtlønnsspørsmålet ble derfor et
mer eller mindre teknisk spørsmål
som måtte løses innafor hver
bransje. Tida var inne for et
samarbeid mellom kvinner i og
utenfor fagbevegelsen.
Kraft i saker som kvinnelønn
og 6-timersdag, gjensidig kontakt
og tillit og inspirasjon til et eget
forum på tvers av tidligere
skranker og skiller, var viktige
forutsetninger for at Kvinner på
tvers ble mulig. Mange av dem
som var initiativtakere hadde også
erfaring fra kvinnekamp og
kvinneorganisering på 70-tallet.
Samtidig var de politiske motsetningene i fagbevegelsen fra
70-tallet blitt svekket. Initiativet
kom på riktig tidspunkt, saken
var moden. Derfor ble det heller
ikke så vanskelig å få til når
initiativet først kom i gang,
kanskje lettere enn initiativtakerne hadde regnet med.
Samtidig var på tvers samarbeid i fagbevegelsen på
ingen måte blitt stuerent. Kvinner
som hadde kontakt på tvers av
forbund på midten av 1980-tallet
hadde møtt sterke reaksjoner.
Trondheimskonferansen var
i utgangspunktet blitt møtt med
kritikk og mistenksomhet. Så det

Anne Carlsen var en av initiativtakerne ti l
kvinner på tve rs.

Før LO Trondheim ble opprettet, sto Trondhe im Faglige Samorgan isas jon en del år som arrangør.
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HVA ER ERFARINGENE MED
SAMARBEIDET - HVA HAR
KVINNER PÅ TVERS OPPNÅDD?
- --·- - -- ---- - --·
"]eg tror at Kvinner på tvers har
vært veldig forut for sin tid på
mange måter og gått foran, bl.a.
ser vi liksom nå at privat og
offentlig sektor blir mer og mer
lik og at vi har mye mer til felles
og det har på en måte vært klart
i Kvinner på tvers i mange år. Så
jeg mener at Kvinner på tvers har
v ært en viktig bidragsyter
i forhold til likestilling og kvinnekamp i Norge, og i en sånn litt
flott, dynamisk moderne form, at
man har klart å søke nye veier og
gjøre ting på andre måter, frodig
kanskje, frodige kvinner."
(s itat fra et intervju )

Erfaringene har vist at det
finnes mye å samles om på tvers
av kvinnebevegelsen og fagbevegelsen som også har inkludert
andre interesseorganisasjoner. Det
har ikke vært noe problem å finne
felles temaer, problemet har heller
vært at det hele tiden er så mye
som skulle vært tatt opp. Ingen
temaer har vært vanskelig å reise.
Konferanser har vært en god
ramme for samarbeidet. Det er
lett å kombinere felles tema med
ulike vinkler og forskjellige syn,
og samtidig virke for styrket
enhet. Deltakerne har også
knyttet nye kontakter.
Konferansene har i liten grad
fattet vedtak. Samtidig har det
vært mulig å skape en viss felles
plattform og til en viss grad et
eget perspektiv. Dette er gjort
.
.
gJennom oppsummennger og
fors lag som deltakerne kan ta med
seg til bruk i eget arbeid og egne
organisasjoner. Aksjoner og
markeringer har vært organisert
særskilt av de organisasjonene

-~--------~ --~---- ~ - - - - - - -- -- ··.---

å lære, få nye erfaringer, bli kjent
som har ønsket det.
med nye kvinner, og utvikle noe
Arbeidet med konferansene
nytt sammen bidratt til å holde
i arbeidsgruppa har gitt et forum
arbeidsgruppa i gang og gjøre det
for kontakt og utveksling av
mulig å etablere den på nytt og på
kunnskap og erfaringer, og har
nytt.
vært en viktig faktor i å skape et
Utviklinga i det norske
varig samarbeidsgrunnlag på tvers
av tradisjonelle skiller. Aktivistene samfunnet og arbeidslivet, med
stadig hardere
framhever det
angrep på
kvinnenettetablerte rettigverket de har
D et er vanskelig å slå heter, har bidratt
fått på denne
igjennom med kvinne- til å styrke
måten, og
betydningen
spørsmål hver for seg. forståelsen,
i hele fagav det i mange
D
ette
gjelder
overfor
bevegelsen, av
andre sammenbåde arbeidsgivere,
at det er
henger.
Arbeidsmyndigheter og i egne avgjørende
nødvendig
metoden, der
organ1sas1oner.
å samarbeide.
det meste skjer
Det at
på felles arbeidsKvinner på
møter og
tvers-konferansen har blitt sett på
innimellom etter hvert på e-post,
som et legitimt samarbeid og er
har gjort det mulig å holde
etablert som en fast årlig
arbeidet i gang med relativt små
foreteelse, har også bidratt til
krefter. Det har også gjort det
å gjøre det lettere å føre det
mulig å få til at mange gjør litt.
videre. I Stavanger og Bergen
Metoden bygger på tillit til at
har de lokale konferansene fått
forskjeller mellom
kommunens likestillingspris.
organisasjonene respekteres
og at ingen overkjøres om de
Faktorer som har virket mot samarbeid:
ikke er til stede.
Den viktigste uenigheten har vært
rundt lønnsstrategi. Mindre
Faktorer som har virket for samarbeid :
samarbeid og større avstand
Utgangspunktet for samarbeidet
mellom organisasjonene på dette
var felles saker, samt felles
området har ført til at lønn har
erfaringer med at det var
spilt en mindre sentral rolle på
vanskelig å slå gjennom med
konferansene i de seinere årene.
kvinnespørsmål hver for seg, dels
overfor arbeidsgiver/ myndigheter Dette kan også ha skapt skuffelse
over at Kvinner på tvers ikke har
og dels i egen organisasjon. Dette
klart å bidra til den felles lønnshar hele tiden ligget i bunn for
samarbeidet. Felles kvinnepolitisk strategien som mange håpet på.
Kanskje kan dette være noe av
interesse har også spilt en rolle.
grunnen for et fall i deltakelse på
Underveis har opplevelsen av

Kvinner på tvers l O år

Kvinner på tvers 10 år - Kjønn og klasse

og klasseinteresser og bev issthet
henger sammen på en m er
komplisert måte. "
(H arri et Bradl ey, 1997, s.1 85)

Videre går hun konkret inn
p å hvordan kvinnebevissthet og
klassebevissthet formes i et
komplisert samspill mellom
bakgrunn/ oppvekst, erfaringer
både i og utenfor arbeidslivet og
hvordan kjønn og makt spiller
seg ut på den enkelte arbeidsplass.
Kvinner på tvers har erfaring
med at kvinnelige tillitsvalgte
i industrien kan være like opptatt
av kvinnespørsmål som de som
jobber i offentlig sektor. Kvinner
på tvers hadde i 1997 et eget møte
om kvinnelønn i privat sektor
i forkant av konferansen. Dette
brakte fram mange av de samme
problemstillingene som i offentlig
sektor, og flere i tillegg. Kritikken
var minst like skarp både av
mannsdominans i fagbevegelsen
og konkret diskriminering på
jobb som i offentlig sektor.
Møtet førte til at flere deltok på
konferansen, bl.a. i et eget
verksted som førte til et utvidet
kvinnenettverk.
Samtidig utgjør industri (og
deler av transport) et tungt
mannsdominert område med
sterk organisering på arbeidsplassen. Kvinnen es strategi må bli
preget av behovet for å balansere
samarbeid med menn i den
daglige kampen mot arbeidsgiver
med både kamp for kvinners
interesser og mot kvinnediskriminering. De konkrete
forholda varierer både mellom
privat og offentlig sektor, mellom
kvinnedominerte og mannsdominerte arbeidsplasser, men
også innafor disse områdene.
Klasse og kjønn kom også til
uttrykk p å konferansen i 2000,
der kvinner med ulik bakgrunn
stilte utfordringer til kvinnebevegelsen og fagbevegelsen.
Ingrid Grundt fra transport
ønsket en fagbevegelse der
ledelsen presser på for et
tydeligere likestillingsperspektiv
i alle saker, og en k v innebev egelse
som er tydeligere på at like-

stillingen også tj ener menn, fordi
det er en foruts etning for en felles
kamp for et samfunn uten undertrykking av no en .
Kvinner p å tvers har hatt
fokus på å styrke kvinnenes
bevissthet og kamp, både n år det
gjelder felles kampsaker i fagbevegelsen rettet mot stat og
kapital og når det gjelder
spørsmål der menn er utøvere av
undertrykkinga. Spørsmålet om
samarbeid med menn har spilt en
underordnet rolle i diskusjonene,
selv om Kvinner på tvers har hatt
en positiv holdning til allianser.
Kanskje gjaldt Ingrids utfordring
også Kvinner på tvers.
Uenighet blant kvinner
Uenighet blant kvinner kan være
vanskelig. Kvinner er oppdratt til
å ta vare på den gode stemningen,
og kritikk kan også oppfattes,
både av sender og mottaker, som
brudd på en slags forventet
kvinnesolidaritet. I stedet kan
uenigheten bli vag og ubehagelig.
Motsetningene mellom
kvinner, når det gjelder å håndtere
klasse og kjønn, kommer fram
i liknende former over hele
verden der kvinner slåss. Dette
tyder på at det har å gjøre med
grunnleggende betingelser for
kampen. Likevel har det ført
til mistillit og gjensidige
beskyldninger om ikke å være
nok arbeiderklasse, men
borgerlige feminister, eller ikke
være nok kvinne, men manipulert
av menn.
Det kan være mer fruktbart
å se ulik strategi som et uttrykk
for ulike konkrete betingelser slik
Sugiman og Franzway tar opp.
Det gjør det lettere å respektere
hverandre, og det blir mer
interessant å forstå hverandre
og de forholda vi slåss under, for
å lære mer om undertrykkingas
former og hvordan det er mulig
å slåss. Hva skiller betingelsene
for kampen i industrien, privat
service, i offentlig sektor - og på
de ulike arbeidsplassene? Dette
kan nettopp være viktige temaer
for Kvinner p å tvers. En slik

tilnærming kan o gså bidra til
å unngå enkle generaliseringer.
Kvinner på tvers sin rolle

I oppsummeringa fra diskusjonen
om forholdet mellom fagbevegelsen og kvinnebevegelsen
i 2000, ble det stilt spørsmål om
et nærmere samarbeid mellom
disse bevegelsene krever at begge
sider tar innover seg det Kjersti
Ericsson kalte den dype
tvetydigheten som finnes både
i fagbevegelsen og
kvinnebevegelsen:
"- Fagbevegelsen som en
bevegelse bygd rundt en mannlig
arbeider som modell, der
kvinnene ikke helt passer inn
og sees som et problem og
- Kvinne bevegelsens historiske
tvetydighet i forhold til arbeiderklassens kvinner. "
Kvinner på tvers, som en
organisering på tvers av dette
skillet, er i en posisjon til å kunne
jobbe med begge disse tvetydighetene. Da er det nødvendig
å jobbe bevisst med å bli et forum
der også kvinneaktivister utenfor
fagbevegelsen og fagforeningskvinner, som føler avstand til
kvinnebevegelsen, oppfatter at de
er viktige og at de har noe å lære.
Slik kan Kvinner på tvers sees
som et bidrag til at vanlige
kvinner, eller mer høytidelig,
kvinnene i arbeiderklassen og det
arbeidende folket, blir seg bevisst,
og utformer aktivt, sin felles rolle
i kampen mot kapitalens offensiv
og for et samfunn der kvinner er
mennesker og mennesker er
viktigere enn profitten.

~
4f[tf

Historia om kvinner på tvers
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føltes også på mange måter som et
dristig sprang der en ikke riktig
kunne vite hva reaksjonene ville
bli.
Veivalg

"Det jeg syntes var veldig
spennende med kvinner på tvers,
det var at det ikke bare var fagforeninger, men organisasjoner for
øvrig, som ga det et mye bredere
perspektiv, og som også tilførte
fagbevegelsen et dypere kvinneperspektiv. "
Slik formulerer en av dem som
var med å starte opp Kvinner på
tvers seg i dag. Til grunn for
initiativet lå ideen om et
samarbeid mellom kvinner på
tvers av kvinnebevegelsen og fagbevegelsen, på tvers av hovedorganisasjoner og av offentlig
og privat sektor. Det ble derfor
viktig allerede fra starten å få med
organisasjoner som kunne sikre
denne bredden.
På tvers av kvinnebevegelse og
fagbevegelse var på mange måter
grunnideen i Kvinner på tvers.
De to bevegelsene har svært ulik
historie, tradisjoner, måter å tenke
og jobbe p å. Kvinner trenger
begge, samtidig som det er
nødvendig å utvikle nye strategier
i et forum som bygger over disse
skillene og gir rom for kvinner
som i dag ikke føler seg hjemme
i noen av tradisjonene.

P å tvers av hovedorganis asjonene var viktig for å bry te ned
gammel skepsis . Innenfor LO ble
fortsatt betegnelsen gule forbund
brukt om andre organisasjoner.
Dette er et begrep som stammer
fra en historie der gule forbund
ble dannet i konkurranse med LO
for å demme opp for kampkraftige foreninger, og sett på som
streikebryterorganisasjoner. Dette
passet særs dårlig på de store
kvinnedominerte yrkesforbundene innenfor YS og AF.
På den andre siden rådet fortsatt
tilsvarende skepsis til LO, mye på
grunn av den tette forbindelsen til
Arbeiderpartiet.
Erfaringene fra Kvinnen es
tariffaksjon var at kvinnene
i offentlig og privat sektor hadde
felles interesser, men lite
kunnskap om hverandres
situasjon. Organisasjoner, hovedavtale, tariffavtaler, forhandlingssystem, rettigheter, på alle
områder var det store forskjeller;
det var på et vis som to ulike
verdener.
Ønske om et mer uformelt
samarbeid var en viktig årsak til at
det ble valgt å satse på samarbeid
på Oslo-nivå, framfor mellom de
sentrale organisasjonene, selv om
det skulle være en landsomfattende konferanse. Med
sentrale organisasjoner ville
organisasjonsinteressene fort bli
sterkere.
De som startet opp brant for
ideen, og for å komme i gang var
det naturlig å ta uformell kontakt
med ildsjeler innenfor ulike
foreninger. Først etter at denne
gruppa hadde laget en hovedskisse av konferansen, gikk det ut
formell invitasjon til foreningene
om å stå som arrangører av
konferansen og/ eller bevilge
penger og/ eller være representert
i arbeidsgruppa.
Et slikt samarbeid p å tvers var
ikke hverdagskost i 1993/ 94.
Denne framgangsmåten ble derfor
i utgangspunktet valgt for å gjøre
det enklest mulig å få det til. Det
viste seg å være en fruktbar måte

å arbeid e p å.
En val gte bevisst ikke
å invitere representanter for
kvinneorganisering innenfor de
politiske partiene til å være med
i arbeidsgruppa. Dette fordi en
ikke ønsket å understreke partipolitiske skiller og interesser eller
gjøre dem til tema.
Konferansen skulle være
innrettet p å kvinner i fagforeninger og kvinneorganisasjoner, på vanlige
medlemmer så vel som tillitsvalgte
og ledelse. Konferansen ble derfor
lagt i en helg, og det ble satset på
lav deltakeravgift for å gjøre det
lett å delta uten å ha en
.
. .
orgamsasJon 1 ryggen.
Konferansen var åpen for menn,
men mobiliseringa var innrettet
på kvinner.
Arbeidet med konferansen
foregikk i et forum med
representanter for de ulike
organisasjonene, og avgjørelser
ble tatt i fellesskap på en måte
som respekterte forskjeller.
Navnet Kvinner på tvers dukket
opp i diskusjonen om tittel på
konferansen.
Disse veivalgene som ble gjort
i forbindelse med den første
konferansen, har vist seg å være
levedyktige grunnpillarer i årene
etterpå.
Den første konferansen

Den første konferansen ble
avholdt i Ingeniørenes Hus,
i september 1994, med bortimot
200 påmeldte, noen få menn.
6-timersdagen sto først på
programmet. En av dem jeg
intervjuet husker fortsatt hvilket
inntrykk det gjorde at helt vanlige
kvinner kunne ta kampen opp
med en statssekretær og en
NHO-leder, og ha bedre
argumenter for 6-timersdagen enn
de hadde mot. Det var kvinners
virkelighet som dominerte
diskusjonen, ikke premissene om
at "vi" ikke har råd, som daglig
dominerer media og samfunnsdebatt.
Videre p å programmet sto
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strategier for kvinnelønnskampen,
EØS/ EU - ko nsekve nser fo r lønn
og arbeid og seksuell trakassering
i arb eidslivet. Andre dag handlet
om velferd sstaten - utvikling eller
avvikling.

forh oldet mellom kvinneund ertry kking og kl asseund ertry kkin g, kvinnekamp og klassekamp og erfaringe r med at
kvinner i arbeiderklassen har
p roblemer med å fø le seg helt
hj emme, båd e i fa gbevegelsen
og kvinnebevegelsen .
Parnila Sugirnan har stud ert
bilarb eiderne i Canada på 70- og
80-tallet. Hun analyserer mange
aktive kvinners behov for
å distans ere seg fra populære
oppfa tninger om fe mini sme og
markere en annen ideologi. Dette
på tross av at de i sin egen kamp
hadd e anvendt prinsipper og
strategier fra kvinn ebevegelsen
og også alliert seg med erkl ærte
fe minister i lokalsamfunnet, på et
vis handl et so m fe minister. D ette
er gjenkjenn elig fortsa tt, mine
intervjuer bekrefter at det fo rtsatt
er svært få som kaller seg
fe minister i fagbevegelsen.
Sugiman peker på at
fagfo renin ga fo r de kvinnelige
bilarb eid ern e er et vikti g redskap
fo r å oppnå endring. Samtidig har
kvinner måttet slåss inn afor en
maskulin sammenh eng. D e har
derfor fo rsøkt å kombin ere
va nlige fagforeningsprinsipper
med ideer om kvinners retti gheter
på en måte som gir mening fo r
dem selv og er akseptable og

Konferansen var preget av at en
hadd e skapt n oe nytt. Kvinner på
tvers oppsumm eres slik:
"Kv inner p å tvers er først og
fremst en ide, en måte å jobbe p å.
I deen om at samarbeid mellom
fagforen inger, k lubber, kvinneorganisasjoner, på tvers, uten/or
systemet, formelt og uformelt, er
nødvendig for å slå gjennom med
kvinners interesser i smått og
stort."
"Vår styrke og mulighet som
Kvinner på tvers, ligger i at vi står
uten/or det etablerte systemet og
kan konsentrere oss om det som er
fe lles og utnytte styrken i å være
mange. Vi k an utvikle nye måter
å job be på, vi kan stille krav til
myndighetene og mobilisere
opinionen, samtidig som vi også
har fo lk i forhandlingsposisjoner.
Vi er overalt."
(s itat fra oppsummerin ga)

O ppsummeringa to k også va re på
man gfoldet:
"Vi er her fordi vi er utålmodige
- vi vil handling. Kanskje
hadde noen håpet at vi skulle ha
kommet lenger, feks. på lønnstrategi. Andre er kanskje litt i tvil
om den store enigheten og tenker
på alle dem som ikke er enige og
ikke er her. Gruppediskusjonene
viste mangfoldet og forskjellene.
D et skal v i ta vare på. D et gir oss
styrke."
Kvinner på tvers går videre

Konklusjo nen var klar samarb eidet måtte fo rtsette. For
å sikre dette to k arb eidsgrupp a
som hadde jobbet fram
konferansen, ansvar fo r å føre
arb eidet videre. D ette gjord e
de som enkeltpersoner, so m
representanter fo r organisa sjon ene hadd e de væ rt avhengig
av et videre mand at. Ildsjelenes

il
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Hotell - og restourontorbeiderne hor vært viktige for Kvinner på tvers sitt arbeid både i kvinnelønnskampen og i forho ld til kvinner med minoritetsbakgrunn.

ro ll e va r viktig - og slik har det
fortsatt fra m til i dag.
H ele tida har det vært slik at
organisasjonene gir sin fo rmelle
støtte til hver enkelt konfe ranse
og arran ge ment, og at i peri oden
i mell o m er det en grupp e av
enk eltperso ner som bærer
arbeidet videre. Dette har vært
viktig for å gjøre det mulig
å handle. O rganisasjoner som
støtter konfe ransene, støtter ikke
nødve ndi gvis fanemarkeringe r
eller aksjoner. N oen organisasjoner har etter hvert gitt mer
generell støtte til Kvinner på
tvers, men fo rmelt behandles
støtten til konfe ranse ne hvert år.
D ette gir både en robu sth et og
en sårbarhet. D et er robu st
i fo rhold til at støtten fra
organisasjonene kan variere, men
det er sårbart i fo rh old til at
enkeltperso ner er viktige drivkrefter. Ko mbinas jonen av enkeltpersoner med stort engasj ement
og fo rank ring i organis as jonene
har likevel trolig vært en forut -

setning fo r at Kvinner på tve rs
har kunnet overleve. Erfaring
viser at det er lettere å sette av tid
til Kvinner på tvers når en har det
so m en del av fagfo reningsansvaret sitt.

D ette still er oppgaven med
å analysere mer nøya kti g hva som
er de konkrete betingelse ne, både
når det gjelder manns do minans
og klasseundertry kking, for
kvin nenes kamp på ulike
arbeid splasser og inn afo r offentlig
og privat sektor.

O gså Su sanne Franzway tar opp
de samme dilemm aene. D e fl es te
kvinnene i hennes materiale av
aktive fagfo renings kvinner h add e
også blandede fø lelser angåend e
kvinn ebevegelse n. Hun viser til
CaroI Bacchi som nettopp
argumenterer fo r at grupp er av
kvinner tyr til ulike strategier, på
ulike tidspunkter, avhengig av de
p olitiske betingelsene. Susanne
Franzway legge r særlig vekt på
betydningen menns motstand har
fo r kvinners strategier:
"H vis en argumenterer for at
kvinners situasjon blir formet av
menns dominans/orhold, fø lger
det at det å utfordre denne
dominansen ikke bare er et
spørsmål om å ha en riktig teori
og strategi. D ominans/orhold
består av ulik makt og at en side
dominerer den andre. D ette igjen
virker inn på sannsynligheten for
å lykkes med ulike frigjøringsstrategier. "

Harriet Bradl ey finn er i sin
omfattend e und ersøkelse av ulike
arbeidsplasser i N ord-England
en generell tendens til at fo lk som
var klar over en form for ul ikhet
også va r sensitive overfo r andre
for mer. På den måten er kvi nneog klassebevissthet ikke
nødvendi gvis motsetninger, men
kan ko mme i tillegg til hvera nd re.
H un skriver:
"D ette er et avgjørende punkt,
for tidlig arbeid om arbeidende
kvinner innebar at k v inner måtte
v elge mellom k lasse- og kjønnslojalitet. Kjønnsbevissthet ble sett
som atskilt fra en generell
arbeiderklassebevissthet. Seinere
arbeid har også gått i retning av
å framstille k lasse og kjønnspolitikk som kvalitativ t
forskj ellig, k lassepolitikk basert
på krav om omfordeling, og feminisme bygd på krav om kulturell
anerkjennelse og inkludering.
I motsetning til dette peker mitt
arbeid i retning av at kjønns-

(Susann e Franzway, 199 7, s. 132)

En ide, en måte å jobbe på

Kvinner på tvers er en id e,
en måte å jobbe på. N oe av
hensikten med Kvinner på tvers
har væ rt å stimulere til samarbeid
på ulike områder på tvers av
skillene, uavhengig av hvo rdan
dette organiseres. Berge n va r
tidlig ute med eget sam arb eid, ved
en misforst åelse fikk de inntrykk
av at de ikke fikk bruke Kvinner
på tve rs-navnet og valgte sitt eget:
Kvinne er kvinne bes t i ves t.
Kvinner på tve rs har også hatt
fo rbindelser til Sam arb eidsgrupp a
fo r 6-tirnersd agen som etter å ha
væ rt i intens aktivitet n oen år på
80-tallet, korn i gang igjen i 95,
og det var rundt samme tid srom
samarbeid mellom ulike organisasjoner om en kritisk hø rings-

- ----- -----.,..-,- - ~-- -- - ~- ----- -- - --- - ---- - '\_ ,

legitime fo r arb eiderklassemenn.
Kort sagt, skriver Sugi rnan, de har
utviklet en fe mini stis k fagfo reningsjobbin g, en måte å jobbe
på, som er fo rmet av fo rholdet
mellom menn og kvinner og
mellom arb eid sgivere og
arbeid ere.

Sykeple ierne spiller både på klasse og kjønn i streikekampen i 2002 .
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Kompen mot vo ld mot kvinner er en sentral del av kvinnekampen og er en del av kompen om
kvinners syn på seg selv.

De felles kvinneinteressene - og
til dels også interessen for kvinnepolitiske spørsmål - ligger
i bunnen og gjør Kvinner på
tvers-samarbeidet mulig og
ganske ukomplisert på tross av
mange skiller. Slik formuleres det
av en jeg intervjuet:
"Disse damene har ulike
erfaringer, men masse likheter
i sakene man erfarer i jobbsituasjoner, i tariffspørsmål, ja
i arbeidslivet generelt, uavhengig
av om vi er lavtlønnede eller
høytlønnede eller middelklasse.
Akkurat når det går på kjønnsspørsmålet så har vi veldig, veldig
mye felles også i dag."
Programmene på
konferansene har bevisst lagt opp
til å utvide temaene utover mer
tradisjonelle fagforeningstemaer
som lønn og arbeidstid for å øke
kvinnebevissthet og kvinnepolitisk engasjement.
Kvinne og klasse - privat og offentlig
sektor

Kvinner på tvers ser seg selv som

et forsøk på å skape et forum der
det er mulig for kvinner å ta opp
sine interesser og sine erfaringer
som hele mennesker. Her skal
kvinner være hovedpersoner og
de typiske, ikke er problem eller
de som er annerledes . Kvinner på
tvers skal være et forum der
interessene som kvinner og som
klasse løper sammen, ikke
atskilles, et forum for å styrke
både kvinnebevissthet og klassebevissthet og skape et nytt felles
ståsted og grunnlag for nye måter
å jobbe på.
Samtidig arver også Kvinner
på tvers dilemmaene og
tvetydighetene, og det er viktig
å gå inn i dem for å finne måter
å gå videre.
Kvinner på tvers har fått
negative reaksjoner, særlig fra
aktive kvinner i industri og
transport, på at konferansene er
dominert av offentlig sektor, både
når det gjelder folk og problemstillinger. Svaret har ofte vært
å invitere kritikerne til å være
med å prege konferansene

gjennom å delta i arbeidsgruppa,
men det har vært vanskelig å få til.
Dette kan ha mange årsaker. En
av mine informanter minner om
at industrien har vært og er under
et veldig press, med nedlegginger
og oppsigelser, og at arbeidsforholda blir stadig tøffere, slik
at tillitsvalgte sitter igjen og skal
administrere elendigheten og ta
seg av alt. En annen er opptatt av
at forholdene for tillitsvalgte er
helt forskjellige . Hovedavtalen
i offentlig sektor gir langt bedre
rettigheter og muligheter til
å jobbe med fagforening, og
derigjennom med Kvinner p å
tvers. En reflekterer over andre
forklaringer: "Kanskje kan det
være at man politisk sett rakker
litt ned på det private, for man
ønsker en velferdsstat og offentlig
drift av det meste og sånn, så at
man på en måte har to ulike
verdener."
Det er store forskjeller
mellom avtaleverk, lønnssystemer
og organisasjonsforhold i privat
og offentlig sektor. Gjensidig
kunnskap om lønns- og arbeidsforhold er liten, slik at mytene,
f.eks. om alle godene i offentlig
sektor, får god plass. En mangler
på mange måter et felles språk for
å snakke sammen, både om
likheter og forskjeller, selv om
dette endrer seg raskt med
privatisering og foretaksreformer.
Forskjellene har også kommet
til uttrykk i diskusjonene på
Kvinner på tvers-konferansene,
bl.a. har kvinner fra privat sektor
i større grad uttrykt skepsis til
6-timersdagen, særlig ut fra
hva som er realistisk å få til
i konkurranseutsatte bedrifter.
Det er mulig å tenke seg at
kvinner fra de gamle kjerneområdene i arbeiderklassen
i privat sektor, kan føle seg
fremmede for kulturen og den
underliggende kvinnepolitiske
orienteringen p å konferansene,
at det ikke bare handler om for
mye offentlig sektor, men for lite
tradisjon elt arbeiderklassepreg.
Internasjonalt finnes mye
litteratur om det kompliserte

uttalelse, med kvinneperspektiv,
til velferdsmeldinga.
Da Kvinner på tvers startet
opp, var LOs offisielle standpunkt fortsatt negativt til egen
kvinneorganisering. Det hadde
vært standpunktet siden LOs
kvinnenemnder ble nedlagt, etter
vedtak på LO-kongressen
i 1969<3l_ Kvinner på tvers ble
positivt omtalt av Ester Kostøl,
LOs daværende nestleder, på
Trondheimskonferansen høsten
95. Dette ga Kvinner på tvers
legitimitet. Samme år ble LOs
standpunkt til egne tiltak for
kvinner revidert.
I løpet av andre halvdel av
90-årene ble også annet samarbeid
på tvers i fagbevegelsen, og med
organisasjoner utenfor, mer
dagligdags. Men Kvinner p å tvers
hadde vært med å bryte noen
barrierer.
Innenfor og utenfor systemet
Kvinner på tvers har vært et
forum for uformelle diskusjoner
på tvers av organisasjonene. Det
har vært en plass til å tenke høyt,
også for tillitsvalgte, uten alltid
formelt å måtte representere
organisasjonens linje. Målet har
jo nettopp vært å kunne skape

politikk og nye ideer gjennom
å dra nytte av mangfoldet av
erfaringer. For å få til dette har
det vært viktig å være litt utenfor
den nokså fasttømrete fagforeningsstrukturen. Dette har også gitt
rom for en egen kvinnelønnsplattform<4l_
P å den andre siden har
Kvinner på tvers hatt innflytelse
på diskusjonene i de ulike
. .
.
orgamsasionene giennom
medlemmene, men også gjennom
at tillitsvalgte og kvinner
i ledelsen i foreninger og forbund
har deltatt aktivt på konferansene.
Slik deltakelse har delvis vært
sikret gjennom å invitere dem
som innledere og kommentatorer.
Flere organisasjoner

Allerede på den andre konferansen - i 1995 - sto 15 organisasjoner som initiativtakere, og fra
1996 har arrangørtallet ligget
rundt 20 ulike organisasjoner,
hvorav de fleste fagforeninger.
Deriblant finnes alle de store
kvinnedominerte fagforeningene
i offentlig sektor. Mange av
organisasjonene deltar også med
representant i arbeidsgruppa, men
det er også flere som støtter opp
om arbeidet uten å ha kapasitet til

å delta.<5l
Flere byer

"I tillegg så snakket vi jo ganske
mye om at ideen skulle spre seg
og man skulle gjøre folk i stand
til å arrangere det rundt omkring
i Norge. Skape entusiasme for
det og spre ideen om det å styrke
kvinneperspektivet på flere
måter enn en organisasjon eller
bevegelse kan. "
(Sitat fra en av initiati vtakerne)

Bergen startet opp med lokale
konferanser allerede i 1995, under
navnet Kvinne er kvinne best
i vest. Siden har det vært
konferanser hvert år, med brei
oppslutning på tvers. 2002 var
det ingen egen konferanse, isteden
inngikk arbeidet i en større
konferanse om kjønnsbasert
forfølging. Kvinne er kvinne best
i vest fikk Bergen Kommunes
likestillingspris i år 2000.
Den første Kvinner på tverskonferansen i Stavanger samlet
nærmere hundre deltakere.
Temaer var bl.a. lokale erfaringer
med privatisering, outsourcing
og fleksibilisering og likelønn.
Det har siden vært holdt flere
konferanser, og Kvinner på tvers
har også her fått kommunens
likestillingspris (1998).
Tromsø hadde sin første
Kvinner på tvers-konferanse
i forbindelse med 8.mars 1996.
Kvinnefronten, Lærerlaget,
Kommuneforbundet, Helseog sosialforbundet og Sykepleierforbundet tok initiativet.
Høsten 1997 var Kvinner på tvers
aktivt med i aksjonen Slå ring om
velferdsstaten, et bredt samarbeid
der både fagbevegelsen, kvinnebevegelsen og brukerorganisasjonene var med. Kvinner på tvers
har også hatt konferanser i 1999
og 2001.
Konferansetemaer gjennom 10 år

Eva-Mo Ho lmen (f. v.), Janne Olsen, Siri Jensen og Annette Nielsen, olle aktive i arbeidsgruppa, til
fotografering på konferansen i 1996.

Kvinner på tvers ble startet opp
med utgangspunkt i bevegelsene
rundt kvinnelønna og for

3
Se artikke len om kvinneorganisering i dette heftet.
' Se artikkelen om lønn.
5
Liste over deltakende organisasjoner, se bok i heftet.
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6-timersdagen, og disse
spørsmålene har da også
gått som en rø d tråd gjennom
konferansene. På mange måter
utgjør de selve grunnlaget, og
blir grundigere behandlet i egne
artikler.
Den tredje hovedstolpen har
vært utviklinga av velferdsstaten,
fra Else Øyen om utviklinga av
velferdsstaten i 1994, Velferdsmeldinga o g kutt for eneforsø rgere i 1995, privatisering
i 1996, globaliserin g av omsorgen
i 2001 til jubileumskonferansens
spørsmål om det er en framtid
for en kvinnevennlig velferdsstatsmodell i vårt land.
Utover disse hovedtemaene
har det vært en egen målsetting
å ta opp kvinnepolitiske spørsmål
som går utover arbeid og lønn
og som bidrar til å styrke kvinnebevisstheten. Seksualisert undertrykking og vold mot kvinner
gjennomsyrer samfunnet og
underminerer kvinners stilling.
Seksuell trakassering er tatt opp
p å ulike m åter, det har vært
innledning om den verdensomspennende kampen mot
internasjonal handel med kvinner
og vært polemisert både mot
porno og mot oppfatningen om
at prostitusjon er arbeid.
Trøtthetens tid var navnet p å et
innlegg av Ulla-Britt Lilleaas som
handlet om hva arbeidslivet gjør
med kvinners kropper. Kvinner
og makt ble satt på dagsorden
i forbindelse med oppstart av
den nye maktutredningen i 1998.
Samtidig har sentrale faglige
spørsmål som fleksibilisering,
brutalisering av arbeidslivet
og globalisering stått sentralt.
Diskusjonene har i økende grad
tatt opp sammenhengen mellom
de lokale kampene som føres og
rammebetingelsene nasjonalt og
internasjonalt, og reist spørsmålet
om hva det er mulig å gjøre.
Når det gjelder internasjonale
spørsmål, har i tillegg til kampen
mot internasjonal kvinnehandel
med Liza Maza fra Filippinene
(2000), både EU/ EØS (1994),
rapport fra kvinnekonferansen
-
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i Beijing (1995), Har Verden råd
til kvinner? (1997), kvinner og
makt i globalt perspektiv (1998)
og GATS/ WTO (2002) stått p å
programmet. Men utover Liza
Maza har økonomien ikke gjort
det mulig å invitere langveisfarende gjester. I 1997 hadde
Kvinner på tvers kontakt med
Women of the Waterfront, som
var kvinnestøttegruppa til de
streikende havnearbeiderne
i Liverpool. De fikk ikke til
å komme, men sendte en hilsen
til konferansen, og det ble samlet
inn penger til de streikende.
Egen organisering av kvinner
er i liten grad tatt opp som eget
tema. Kvinner på tvers hadde
besøk fra Tjeiligaen i Sverige
i 1995, en kvinneorganisering
innenfor svensk LO.
Kvinneorganisering innenfor
fagbevegelsen, både i mannsdominerte og kvinnedominerte
yrker, sto på programmet i 1998.
I 1999 og 2000 ble
konferansene kombinert med en
markering i Spikersuppa lørdag
formiddag for å gjøre Kvinner på
tvers mer synlig. Tema i 1999 var
inspirert av den svenske boka
Fittstim. Tema i 2000 var
seksualisert vold mot kvinner,
med appeller både fra MIRA,
Ressursenter for innvandrerog flyktningekvinner, Aksjon
rettssikkerhet for kvinner og Sett

grenser, aksjon mot seksuell
trakassering i skolen. I 2001 holdt
deltakerne en støttemarkering for
de streikende ved restauranten DS
Louise på Aker Brygge da de
streiket for tariffavtale.
Innlederne

Innlederne på konferansen har
avspeilet at dette er Kvinner p å
tvers. Kvinneforskere har bidratt
siden første konferanse.
Fagforeningsledere og tillitsvalgte
p å ulike nivåer er blitt invitert til
å innlede, gjerne fra flere
organisasjoner samtidig for
å bidra til dialog på tvers der og
da, og for å knytte dem nærmere
til Kvinner på tvers. Kvinner fra
kvinneorganisasjonene har stilt
opp. Behovet for kjente navn for
å trekke deltakere har til dels stått
opp mot et ønske om mer dagligdagse erfaringer og grasrotperspektiv. Konfrontasjoner
mellom ulike syn har vært
brukt noen ganger, som f.eks.
i diskusjonene om velferdsmeldinga og om privatisering.
Noen ganger har arbeidsgruppa sjøl laget kollektive
innlegg for å få fram et perspektiv
på tvers. Arbeidsgruppa har
også oppsummert at det er gode
erfaringer med innledere som
møter arbeidsgruppa på forhånd
for å diskutere innledning og
opplegg. Dette gir innspill til
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Women an the Waterfront var kvinnestøttegruppa
til de streikende havnearbeiderne i Liverpool
i 1997, som besto av koner, kjærester, søstre,
mødre. Faksen ble sendt til kvinner på tvers.

Hun sier videre:

"A v ære ekstra mye mannfolk
er et alternativ til den økonomiske
makta som kilde til styrke ...
Mannlighet kan også, som i diktet
over, mobiliseres som en kilde til
styrke i klassekampen, altså
mannlighet som motmakt."
Hun mener at dette kan gjøre
det lettere å forst å hvorfor gubbeveldet i fagbevegelsen er så utrolig
seiglivet. I dag er problemet med
denne kulturen at den fungerer
dårlig som motmakt, ved at den
splitter kvinner og menn fra
hverandre og er ute av stand til
å ta opp i seg og utløse den krafta
som kvinnene representerer.
Den tradisjonelle klassebevisstheten har stått sterkest
i den tradisjonelle fagbevegelsen
i industrien, med sterke klubber.
Men også en organisasjon som
Norsk Kommuneforbund
i offentlig sektor har historisk
vært en tydelig klasseorganisasjon, på tross av at
forbundet har organisert alle
fra topp til bånn, også sjefene.
Fagforeningene utenfor LO har
til dels en annen historie, men
mange av dem har utviklet seg til
kampvillige fagforeninger og
styrket fagforeningsbevisstheten,

bevisstheten om behovet for
å organisere seg som arbeidstakere mot arbeidsgivere og
makta. Likevel vil klassebegrepet
sannsynligvis være mer fremmed.
Flere av disse organisasjonene
består av kvinner med 3-årig
høyskoleutdanning, og
spørsmålet om hvilken klasse
de tilhører, er både uklart og
omstridt. I disse organisasjonene
har nettopp økt kvinnebevissthet
ført til økt kampkraft og
solidaritet.
Kvinner på tvers har hele tida
hatt en bevisst og tydelig fagforeningsforankring. Lønn/
tariffoppgjør, arbeidstid,
privatisering, forsvar av velferdsstaten har vært gjennomgående
tema. Felles kamp mot arbeidsgiverne har stått på dagsorden.
Fagforeningstradisjonen har også
satt sitt preg på gjennomføringen
av konferansene, i så stor grad at
dette har ført til reaksjoner fra
kvinneaktivister, som til tider ikke
har følt seg helt hjemme.
Spørsmålet om klasse og
klassebevissthet er bare delvis
gjort eksplisitt og tatt opp som
en del av grunnlaget. Temaet er
sentralt i Kjersti Ericssons tekst
om Kvinner på tvers sine egne
bilder, avduket i 1996, en tekst
som var med å forme Kvinner på
tvers sin oppfatning av seg selv.
Likevel er det lite tematisert,
bortsett fra på konferansen i 2000

- Fagbevegelsen og kvinnebevegelsen - som ild og vann?
der ulike syn på forholdet
mellom arbeiderklassen og
kvinnekampen ble diskutert.
Klassebegrepets uklare stilling
kom til uttrykk i 1997
i forbindelse med at det ble laget
transparenter med noen av grunnpremissene for Kvinner på
tvers. Enkelte reagerte på en
formulering om at fagforeninger
bygger på og utvikler klassebevissthet. For å favne bredden
var det viktig å endre dette til at
fagforeninger bygger på og
utvikler klassebevissthet og/ eller
fagforeningsbevissthet.
Klassebevissthet handler ikke

bare om fagbevegelsen. Temaene
Kvinner på tvers har tatt opp,
som for eksempel angrepene
p å velferdsstaten, er forsøkt
behandlet fra en samfunnsmessig
vinkel, mest mulig sett nedenfra,
fra vanlig folks perspektiv. Dette
kan tenkes å bidra til å styrke
klassebevisstheten, uten at
begrepet klasse blir eksplisitt.
Kvinnebevissthet

Kvinneorganisasjoner organiserer
på basis av kjønn, og det er
kvinnenes interesser som kvinner
som står i fokus . Kampen utvikler
kvinnebevissthet, bevissthet om at
problemene kvinner møter ikke
skyldes egen utilstrekkelighet,
men systematisk og strukturell
undertrykking som kjønn. Dette
er en forutsetning for å ta opp
kampen. Erfaringer viser at slik
kvinnebevissthet m å tilføres
mannsdominerte organisasjoner
utenfra, gjennom kvinner som
tar aktivt del i ulike former for
kvinnekamp.
Den moderne kvinnebevegelsen i Norge har i stor
grad tatt opp saker som er av
betydning for vanlige kvinner og
har på mange måter overskredet
den historiske motsetningen
mellom arbeiderkvinnebevegelsen
og den borgerlige kvinnebevegelsen. For eksempel har
kampen for sjølbestemt abort og
kampen mot porno i stor grad
vært kamper om kvinners
menneskeverd og syn p å seg selv
og vært breie massebevegelser.
Likevel er det slik at det i kvinnebevegelsen spontant lett blir til at
noen kvinners interesser får mest
gjennomslag og oppmerksomhet,
og det er ikke arbeiderkvinnenes.
Diskusjonen om kvinnelige ledere
er et eksempel på dette. Kvinner
i arbeiderklassen har også synes
at det har vært vanskelig
å kritisere kvinnebevegelsen,
fordi det kan bli oppfattet som
brudd på enheten og bli møtt
av holdninger som at de ikke er
kvinnepolitiske nok.
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innlederne som bidrar til at
innleggene i større grad treff er.
Kvinner på tvers har som en
bevisst linje så langt det har vært
mulig benyttet kvinner som
innledere. Tre ganger er det
invitert mannlig innleder. For
øvrig har det vært en mann som
har holdt et forberedt innlegg for
sin organisasjon, og en har vært
invitert ti l å holde en
streikeappell.

"For Kvinner på tvers er dette den
grunnleggende tanken - at to
store historiske kamptradisjoner
må føres sammen, og at det av
dette må skapes bevissthet, ideer,
organisering og kampformer som
gjør det mulig for kvinner å vinne
fram med sine kampsaker. Ikke
i motsetning til mennene i fagbevegelsen, men som en egen
sjølstendig kraft til beste for alle
undertrykte." (fra oppsummeringa av
ko nferansen i 200 1)

Den grunnleggende alliansen
i kvinner på tvers er samarbeidet
mellom kvinneorganisasjoner og
kvinnedominerte forbund,
kvinnegrupper og kvinnenettverk
i fagbevegelsen. Denne gjør det
mulig for Kvinner på tvers å være
en møteplass for kvinner fra
begge bevegelsene og for alle
kvinner som er interessert i å være
med å skape noe nytt. Dette kan
sees som et forsøk på å bygge bro
over motsetningen som er skapt
mellom vanlige kvinners
interesser som kjønn og deres
klasseinteresser.
Klassebevissthet

Fagbevegelsen har vært, og er,
arbeiderklassens største klasseorganisasj on, og har bidratt, og
bidrar, til å bygge opp klassebevissthet. En bevissthet om at
arbeidsfolk står mot arbeidsgivere
og kapitalkrefter, at det er to
parter som har grunnleggende
motsatte interesser. I dagens
situasjon blir dette igjen mer
tydelig, arbeidsgiverne er på
offensiven mot arbeidsfolks
rettigheter, ledere og eiere flagger
sin rikdom. I 2003 har Høyre
utropt fagbevegelsen og Norsk
Kommuneforbund til hovedmotstander i valgkampen.
Klassebevissthet er en viktig
forutsetning for arbeiderklassens

kvinner å bruke fagbevegelsen til
og fagbevegelsens kamp også
i dag.
å slåss for sine rettigheter både
Samtidig har fagbevegelsen
som kvinner og arbeidere, og som
historisk vært bygd opp rundt
kvinnelige arbeidere - kvinnemannen som den typiske arbeider, interessene havner på et vis hele
og både kampsaker, organisering
tiden litt på siden.
og måte å jobbe på har vært
Arbeiderkvinner som har reist
saker der menn og kvinner har
preget av det. Kvinnene ble i stor
grad sett på som et problem. Et
hatt ulike interesser, er blitt møtt
typisk eksempel er landsmøtet
med anklager om at de splitter
i Norsk
arbeiderklassen
Bokbinderi kampen mot
forbund i 1905
borgerskap og
"Vi har ennå til gode
som hadde
kapitalmakt.
å skape en arbeiderfølgende punkt
Kjersti Ericsson
p å dagsorden:
bevegelse i k v inners
Hvordan
gikk nærmere
bilde, hvor klassekamp inn på forholdet
hindre
utformes i et symbiotisk mellom mannkvinnenes
inntreden
lighet og klassefor hold til kvinners
1 svennenes
interesser som kvinner. " bevissthet på
arbeid?
konferansen
Beatrix Campbell 1984
Kjersti
i 1998:
Ericsson sa det
''jeg tror
slik på
det mannlige
Kvinner på tvers-konferansen
kjønnspreget ble så viktig fordi
høsten 2000:
kampen deres som klasse lånte
"Var arbeiderbevegelsens mål
styrke fra identiteten som kjønn.
den økonomisk uavhengige
Et dikt skrevet av faren min, som
kvinnen, som arbeidet side om
i mange år arbeidet som jern- og
metallarbeider, lyder slik:
side med mannen? Eller var det
hjemmehustruen, som tok
Trist å være ingeniør
seg av hus og barn og overlot
å bli satt til veggs
forsørgelsen til mannen? Denne
i forhandling etter for handling
tvetydigheten har fortsatt å prege
av arbeids/olk.
fagbevegelsen, og bidratt til at
lave kvinnelønner har hatt en
Men så kan han i hvertfall
tendens til å bli sett på som noe
vise dem sine damer.
naturlig og selvfølgelig, mens
kvinnene sjøl har fått status som
Dem tar han med i fabrikken
ikke "ordentlige" arbeidere."
og peker dit damene skal se
Kvinnene har ikke passet inn
til han oppdager
i det normale mønsteret av
de kikker i hemmelighet
heltidsarbeidende menn; f.eks.
på dem som jobber med naken
ble deltid lenge fullstendig overoverkropp
sett som tema i fagbevegelsen.
og glinser av sot og svette.
Den tette koplingen mellom
klassebevissthet og menns
Diktet heter "Klassekamp".
perspektiv har gjort, og gjør, det
Her seirer arbeideren over sin
overordnete i kraft av sin
vanskelig for arbeiderklassens
mannlighet."

Formen på konferansene

"Kvinner på tvers er en ide! Det
kan jeg like, for det første er det
noe visjonært over det, det er noe
ikke-fasttømret, det er noe man
kan fylle med innhold og praksis
etter hvert; det er noe foranderlig
og lite stivna over det. Det gir
meg håp om at jeg kan være med
på å forme og utvikle Kvinner på
tvers." (Fra oppsumrn erin gen 98, holdt av
In ge r Lise Blyverket, Lærerforbund et, so rn
delrok i arbeids gruppa og var førstereiskvinne
på ko nferansen. )

Kvinner på tvers har hele
tida vært opptatt av å bryte med
tilvante former og skape rom for
å tenke utradisjonelt.
Utgangpunktet er at kvinner
fortsatt ikke har en sjølsagt plass,
men prøver å klemme tankene
sine inn i en faglig og politisk
verden med sitt språk og sine
spilleregler, som det ble sagt på
konferansen i 2000 . Form er ikke
bare et teknisk spørsmål; det
påvirker innholdet og synet på
hva og hvem som er viktige. Det
har vært et mål at deltakerne skal
delta aktivt, og et ønske om å dra
nytte av den mengden erfaringer
som er til stede. Samtidig er
bredden så stor at virkelig deling
av erfaringer må ta tid. Ønsket
om plass til diskusjon og arbeid
i grupper har stått mot en del
deltakeres ønske om bare å kunne
høre og andres ønsker om mer
plenumsdiskusjon. Samtidig har
enkelte plenumsdebatter blitt
dominert av noen få av de mest
erfarne og i denne sammenheng
de mest radikale. Dette har noen
ganger ført til at vanlige deltakere
ikke har kjent seg igjen
Ulike former er valgt for

Unni Hem bre tar imot i innsjekkingen på kon fera nsen i 1996.

å synliggjøre bredde og dra nytte
av deltakernes ulike erfaringer.
Ett år startet konferansen
med fire ulike utfordringer til
hovedinnlederne. Et annet år
presenterte noen av deltakerne
seg og sin erfaringsbakgrunn og
hvorfor de deltok på konferansen.
Noen år ble det eksperimentert med egne verksteder
der målet var å komme fram til
praktiske resultater, som f.eks .
konkrete argumenter eller forslag
til tariffoppgjøret. De mest
vellykkede var kanskje stuntgruppa som kom med forslag
til aksjonsformer i kvinnelønnskampen, som lønnshopp (på
trampoline) og dekorering av
statuer. Eller et verksted av
kvinner i privat sektor som lagde
seg et nettverk og bestemte seg
for å møtes igjen. Likevel var
erfaringene blandet - kanskje
fordi en slik form stiller store
krav til planlegging og organisering på forhånd nettopp på
grunn av den store spredningen
blant deltakerne.
De siste årene er det valgt en
form med summing og diskusjon
rundt bordene der deltakerne
sitter, for å gjøre det mulig å bli
kjent, for å utveksle erfaringer og
for å gjøre det lettere for flere å ta
ordet i plenum. Konferansene ser

ut til å fungere, i evalueringene fra
konferansen i 2002 gir deltakerne
tydelig uttrykk for at de setter
pris på mangfoldet både når det
gjelder innfallsvinkler og kvinner,
og at engasiementet og
fellesskapet inspirerer.
Formen representerer likevel
ikke noen radikal fornying. Det
er f.eks. vanskelig å få tatt vare på
og videreført de mange innspillene i summediskusjonene.
Arbeidsgruppa jobber også
særskilt for å få til plenumsdiskusjoner der det er plass til
mange ulike erfaringer og lett
å ta opp uenighet. Samtidig er det
ikke alltid like enkelt, en som ble
intervjuet, reflekterte slik:
"Så tror jeg muligens at det
kan være et hinder at noen mener
at det erfor snevert. Jeg skjønner
ikke helt hvorfor, for temaene er
jo veldig breie og helt tidsriktig
bestandig og programmene er
alltid veldig bra, og det tror jeg
veldig mange synes. Men kanskje
det råder en oppfattelse av at det
bare er et syn som blir hevda og
som står igjen, og at hvis du
går opp der, så banner du litt
i kjerka."
Spørsmålet om å bryte med
tilstivna former ble tematisert p å
konferansen i 99: Hvordan kan
fagbevegelsen gi rom for ulikhet,
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utradisjonell aktivitet og makt på
grunnplanet? Mange har ønsket
en oppfølging av dette temaet.
Konfera nsene har også forsøkt
å finne fram til kulturinnslag
i tråd men innholdet, som f.eks.
stand-up-show med Shabana
Rehman og allsang og dans
inspirert av Safia Abdi.

Kvinnebevegelsen bidrar til et
dypere og mer konsekvent
kvinneperspektiv og til
større autonomi i forhold til
fagbevegelsen.
Oppsummering

Deltakerne

Antall deltakere har variert fra
rundt 200 de første årene, til
rundt 130 siden 2000. Deltakerne
har vært spredt på veldig mange
ulike organisasjoner.
Hvert år er det mange nye på
konferansene, i 2002 hadde rundt
halvparten av deltakerne ikke
deltatt tidligere. Mange har likevel
deltatt på flere konferanser.
Invitasjoner til konferansene
.
.
spres gJennom orgarnsas1onene
som deltar, og det er vanskelig
for arbeidsgruppa å vite hvor
omfattende det blir gjort og
i hvilken grad det når ut til det
enkelte medlem. I tillegg jobbes
det for omtale i fagblad og interne
meldingsblader. Direkte invitasjon
sendes ut til alle som har deltatt
på tidligere konferanser, der
adressen fortsatt er aktuell.
I år 2000 var antallet
påmeldinger betydelig færre, og
det har siden stabilisert seg.
Årsakene til dette kan være ulike.
Et spørsmål kan være om det har
sammenheng med økte motsetninger i lønnskampen og
dermed mindre tro på mulighetene til å få til noe på tvers,
eller kanskje Kvinner på tvers
har mistet nyhetens interesse. Et
annet spørsmål er om det økte
presset i arbeidslivet og på de
tillitsvalgte slår inn både når det
gjelder mobilisering og deltakelse.
Lav deltakelse i arbeidsgruppa
førte til en diskusjon våren 2001
om hvorvidt en bare skulle ha
konferanse hvert annet år og gjøre
noe mer begrenset innimellom.
Et arbeidsgruppeseminar, med
deltakere fra tidligere arbeidsgrupper og mteresserte,
oppsummerte s1tuas1onen og var
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Ingri Bjørnevik fro Kommuneforbundet og Anne Cathrine Mehus fra Lærerforbundet styrer ordet på
munter og uformel l vis på konferansen i 200 l .

Dette møtet skulle vært i et klasserom isteden, så hadde de sett hvordan det var, mente en av
demonstrantene fra Kvinner på tvers som mottok finanskomiteen i Oslo med fattigs lige fil leryer
i desember 1996. Henning Holstad (FrP) slo av en kort prat.

skeptiske til at det ville være
mulig å holde nettverket sammen
uten presset fra konferansen, og
at konferansene var et rom vi ikke
måtte gi fra oss. Dette understrekes i mine intervjuer, f.eks.
slik:
"Jeg tror også at det er viktig
at Kvinner på tvers ikke dør selv
om man er nede i en bølgedal,
selv om det kanskje blir få noen
år, at OK, da får vi lage det litt
mindre og så ekspandere igjen,
men at man ikke mister motet,
og at det holdes levende."
Aksjoner og åpne møter

Kvinner på tvers ble startet som
en konferanse, og det er de årlige
konferansene som har blitt kjerna
i aktiviteten. Samtidig var det
tidlig ønsker om å få til noe felles
i praksis. Det er flere eksempler
på at Kvinner på tvers har lagt
grunnlag for og inspirert til felles
handlinger.
På konferansen høsten 1995
tok representanter fra Norsk
Lærerlag Oslo initiativ til en
kvinnelønnsdemonstrasjon
utenfor Stortinget ved framleggingen av statsbudsjettet.
Resultatet ble en flott markering

med et trettitalls faner i tillegg til
det nylagde Kvinner på tversbanneret. Kravene var: Kvinnelønna må heves, utvid rammene
for tariffoppgjøret. Ingen under
165 000. Også kvinner må få
uttelling for utdanning og kvalifikasjoner. En tilsvarende markering ble holdt seinere på høsten
da komiteen med ansvar for likestilling behandlet sitt budsjett.
Tilsvarende fanemarkeringer
ble også holdt i forbindelse med
statsbudsjettbehandlinga i 1997
og 1999. I 1999 stod 18 organisasjoner som arrangører. Ved siden
av krav om 6-timersdag og likelønn, var krav om likestilling av
turnus- og skiftarbeid kommet
med .
På konferansen i 1995 ble det
tatt initiativ til kvinnelønnsdemonstrasjoner, etter at
konferansen trakk opp en
felles plattform for kvinnelønnskampen, se egen artikkel.
1. februar ble valgt til felles dato,
og det ble avholdt ulike former
for markeringer, fra stands og
presseutspill til tog, på 10 ulike
steder: Oslo, Bergen, Stavanger,
Tromsø, Kongsberg, Kragerø,
Porsgrunn, Steinkjer, Tynset,
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myndighet over seg, men muligheten til å fatte vedtak om
politiske og strategiske initiativer
begrenses av at deltakerne
i arbeidsgruppa, og også mange
på konferansene, er representanter for sine organisasjoner. De
må derfor balansere det de er med
på i forhold til om organisasjonen
fortsatt vil delta. På den andre
siden kommer støtten fra mange
ulike organisasjoner, og dette gir
større frihet. Kvinner på tvers har
ingen fast "medlemsmasse", hvem
som deltar på konferansene
varierer; det blir arbeidsgruppa
som representerer kontinuiteten.
Når det gjelder integrasjon,
har Kvinner på tvers ikke noe
formelt mandat i forhold til
organisasjonene. Påvirkningen
skjer gjennom at konferansene, og
arbeidet med dem, øker kvinnebevisstheten og får fram argumenter, erfaringer og kunnskap
som deltakerne tar med seg til
sine organisasjoner. Flere av dem
som ble intervjuet la vekt på nettopp dette. Kvinner på tvers
legger også vekt på å få kvinner
som sitter i sentrale posisjoner
med i samarbeidet. I den grad det
lykkes, gir det kanaler inn til
organer der det fattes beslutninger.
Mangelen på integrasjon oppleves
som et problem når det gjelder
Briskins punkt om muligheten til
å nå ut til alle medlemmer. Slik
blir det formulert i ett av svarene:
"Det er klart at en leder i en
organisasjon har mye større makt
og makt over det som blir sendt ut

--------------- -

i en organisasjon. Det er noe med
det at man ikke har makt. Jeg har
ikke makt til å bestemme at dette
kjempeviktige fra Kvinner på
tvers skal nå ut til alle
medlemmer. "
Balansen mellom autonomi og
integrasjon tar egne former i en
organisering som Kvinner på
tvers. Det er et sentralt dilemma
at Kvinner på tvers på den ene
siden er et samarbeid mellom
organisasjoner, med formelt oppnevnte representanter, og på den
andre siden er - og tar mål av seg
til å være - en sjølstendig
bevegelse med egen politikk på
tvers. En slik politikk kan være
forskjellig fra, men ikke nødvendigvis stå i motsetning til de
enkelte organisasjonenes syn, slik
f.eks . lønnsplattformen har vært.
Dilemmaet innebærer også at
deltakerne i arbeidsgruppa
i varierende grad oppfatter seg
både som organisasjonsrepresentanter og Kvinner
på tvers-ere.
Erfaringene med Kvinner på
tvers viser at et samarbeid mellom
fagforeningskvinner og andre
kvinneorganisasjoner har vært en
forutsetning for i det hele tatt å få
til en organisering på tvers og
dermed for uavhengighet, og ikke
bare omvendt, slik Briskin peker
på. Et samarbeid på tvers innafor
fagbevegelsen som Kvinner på
tvers hadde ikke vært mulig uten
at organisasjoner utenfor
fagbevegelsen var trukket inn,
verken organisatorisk eller
innholdsmessig.
,,______

Jeg har i denne artikkelen sett på
Kvinner på tvers i lys av noen
ulike former for forståelse av
særegen kvinneorganisering.
Kvinner på tvers kan plasseres
innenfor en tilnærming som
Linda Briskin har kalt en proaktiv
organisering. En slik tilnærming
dreier seg om et aktivt valg for
å styrke kvinners stemmer, ta opp
deres interesser som arbeidere og
fagforeningsaktivister, og lage en
setting der de kan utforme
strategier på bakgrunn av egne
erfaringer. Kvinner på tvers kan
også sees som en form for
kollektiv handling som utfordrer
samfunnets kvinnesyn og kjønnsordning og skaper større
handlingsrom for kvinner.
De konkrete erfaringene som
kommer fram i intervjuer med
deltakere i arbeidsgruppa
i Kvinner på tvers må sees
i forhold til disse forståelsene.
Allsidig utveksling av kunnskap
og erfaringer, fra mange kanter,
uformelle rom for høyttenkning
og egne kvinnenettverk ser ut til
å være viktige konkrete elementer
i en organisering som skal styrke
kvinnenes stilling.
Artikkelen tar også opp på
ulike former for motstand som
kvinneorganisering og kvinnesaker møter i fagbevegelsen.
Til slutt vurderer artikkelen
Kvinner på tvers i lys av Briskins
strategiske balanse mellom
uavhengighet av strukturene
og praksisen i fagbevegelsen og
integrasjon (eller mainstreaming)
i disse strukturene. For Kvinner
på tvers får dette en litt annen
utforming. Her blir det sentrale
dilemmaet at Kvinner på tvers på
den ene siden er et samarbeid
mellom organisasjoner og på den
andre siden er - og tar mål av seg
til å være en sjølstendig bevegelse
med egen politikk på tvers.

___________

,,-/

-
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i sine organisasjoner. Innlederne
fra konferansene har ofte blitt
invitert flere steder. Slik bidrar
Kvinner på tvers til at kvinnespørsmål får en større plass i den
felles kampen, samtidig som
kvinnenes rolle blir mer synlig.
Uavhengighet og integrasjon
Briskins ghettomodell peker på
faren for at særegen kvinneorganisering blir et sidespor, der
kvinner kan drive med sitt, men
uten å ha påvirkning på eller klare
å endre sin egen organisasjon.
Dette er en reell fare som
oppleves både med kvinneutvalg
og likestillingsutvalg:
"Det eneste jeg frykter med
å ha et likestillingsutvalg, det er
at de andre fagforeningene da kan
løfte den biten av fagforeningsarbeidet ut fra sitt eget fagforeningsstyre, og så overlate
det til likestillingsutvalget. Men
i formålsparagrafen så står det jo
at organisasjonen skal jobbe med
likestilling mellom kjønna. Vi har
diskutert om vi skal ha egen
likestillingsparagraf eller ha det
i formålsparagrafen, og da synes
jeg at det var best å ha det
i formålsparagrafen for da kan
ingen si at det skal ikke vi gjøre,
forformålsparagrafen skal jo
gjennomsyre hver enkelt
tillitsvalgt. "
Min egen erfaring fra kvinnekam pen i et politisk parti viser at
dersom kvinner og kvinners
interesser skal kunne slå gjennom
i en organisasjon, er det
nødvendig både med særegen
kvinneorganisering og med aktive
kvinnebevisste kvinner i ledende
posisjoner i organisasjonen. Og
det må være en allianse mellom
disse. Flere av de jeg snakket
med som satt i kvinneutvalg eller
likestillingsutvalg viste da også til
betydningen av at lederen/
ledelsen var opptatt av kvinnespørsmål. Det er samtidig viktig
å akseptere at jobbing i egne
kvinnestrukturer og det å være
kvinne i det vanlige apparatet er

to forskjellige ting. I en egen
kvinneorganisering er oppgaven
å jobbe for kvinnenes kollektive
interesser, og kvinnene kan sjøl
sette dagsorden, utvikle analyse
og strategi. Kvinnene i det vanlige
apparatet, både valgte og ansatte,
må i større grad forholde seg til
hele bredden av organisasjonens
aktivitet, og kvinnespørsmål
konkurrerer med andre saker.
Ofte vil kvinnene også
representere ulike standpunkter,
arbeidsområder eller regionale
deler av organisasjonen.
Samarbeidet mellom kvinnene
i ulike posisjoner må skje på
grunnlag av respekt for disse
ulikhetene.
Å jobbe for at kvinnespørsmål
blir integrert i organisasjonens
arbeid (også kalt mainstreaming)
blir ofte satt opp mot egen
kvinneorganisering, som to
ulike strategier, og det er
mainstreaming som dominerer
i fagbevegelsen, både i Norge og
i EU-sammenheng.
Briskin argumenterer for en
tospors strategi. Hun hevder at
framgang for kvinner i fagbevegelsen, særlig i den
nåværende situasjonen, avhenger
av at man opprettholder en
strategisk balanse mellom
uavhengighet av strukturene
og praksisen i fagbevegelsen og
integrasjon (eller mainstreaming)
i disse strukturene.
"Uavhengighet forhindrer
politisk marginalisering - dvs. at
de radikale kravene om
inkludering og demokratisering,
som ofte inngår i initiativer for
kvinneorganisering, blir vannet
ut. Uavhengighet støtter opp om
grunnleggende endring av fagforeningspraksis. Tilstrekkelig
autonomi danner grunnlaget for
en sterk stemme om kvinners
anliggender og er en kontekst
for å bygge allianser mellom fagforeningskvinner og andre
kvinneorganisasjoner.
Integrasjon i fagforenings
strukturen forhindrer organi-
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satorisk marginalisering, ( dv s. at
en havner på sida,) og skaper
betingelser for både ressurstildeling og kjønning av fagforeningspolitikk og strategi."
(Briskin 1998)
Hun viser videre til konkrete
erfaringer gjennom de siste 20
årene. Autonomi er avhengig av
ressurser, både folk og penger, av
muligheten til å fatte sjølstendige
vedtak om politiske og strategiske
.
. .. .
1mt1at1ver, og av en organisert og
bevisst deltakelse av dem som
utgjør målgruppa<15 l, som kan
styre og støtte arbeidet.
Integrasjon er avhengig av et
formelt mandat for kvinneutvalget (f.eks. i vedtekter),
muligheten for direkte kanaler
til beslutnings- og forhandlingsprosesser og en måte å nå ut til
alle medlemmer gjennom fagblad
og nett. Eksistensen av både
formelle og uformelle komiteer
og nettverk bidrar til å lette
balansen mellom autonomi og
.
.
mtegraSJOn.
Det er interessant å se på
Kvinner på tvers i dette
perspektivet, selv om Kvinner
på tvers ikke er en organisering
innafor fagbevegelsen, men et
samarbeid mellom kvinner
i fagbevegelsen og kvinner
i kvinneorganisasjoner og
interesseorganisasjoner, åpent
for alle interesserte kvinner.
Kvinner på tvers sin autonomi
bygger på at samarbeidet får
ressurser stilt til rådighet fra
organisasjonene som deltar, både
folk til arbeidsgruppa og penger
til å gjennomføre konferansene.
Når det gjelder de som deltar
i arbeidsgruppa, er de en blanding
av oppnevnt av orgamsasJonene
og med på grunn av egen
interesse. Arbeidet er helt
avhengig av ildsjeler. Støtten fra
organisasjonene avklares formelt
for ett år av gangen, selv om flere
organisasjoner har en mer langsiktig linje for å delta i Kvinner på
tvers.
Kvinner på tvers har ingen

Halden o g Ålesund.
H østen 1996 ble det holdt
en demonstrasjon foran Heftyevillaen p å Holmenkollen i Oslo,
der by rådets finanskomite tydelig
bry dd måtte tråkke på utslitte
filleryer (og slett ingen rød løper)
for å komme inn til sitt møte
i forbindelse med behandling
av kommunebudsjettet i Oslo.
Konferansen i 1996 valgte
også å delta i arbeidet med en
aksjonsdag for velferdsstaten
og arbeidsgruppa bidro aktivt til
oppslutning om arrangementet
i Oslo.
Foran stortingsvalget i 1997
gikk tolv kvinnedominerte fagforeninger i Oslo og Akershus
sammen og arrangerte åpent møte
om 6-timersdagen og kvinnelønna. Kvinnefagforeningene
spurte: Når skal kvinner få ei
lønn å leve av og ei arbeidstid
å leve med?
Kvinner på tvers har også et
par ganger avholdt åpne møter
i forbindelse med 8.mars. Kvinner
på tvers - aktivister tok initiativ
til et møte med den svenske
feministen Nina Bjørck, som
samlet fullt hus. I 2003 sto
Kvinner på tvers som arrangør
for et møte om pensjonskommisjonens innstilling.
Konferansene har også
munnet ut i andre ideer om

Kvinner på tvers på Internett!
$ok ener:

http://www.fu.no/ kvinner_paa_tvers
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eksterne markeringer, uten at
arb eidsgruppa har kunnet p åta
seg et spesielt ansvar for å sette
dem ut i livet. Det har i stedet
vært opp til alle deltakerne å
beny tte seg av ideene. Et eksempel er forslagene fra stuntgruppa
i 1997 om aksjoner i forhold til
tariffoppgjøret 1998.
Etter hvert har Kvinner
på tvers i mindre grad tatt mål
av seg til å organisere aksjoner
og arrangementer utover
konferansene, trolig har
kapasiteten i arbeidsgruppa vært
en avgjørende faktor for dette.
Webgruppa
Kvinner på tvers startet allerede
i 1996 opp med egen hjemmeside,
med plass på serveren hos Folkets
brevskole, der det også ble gitt
elementær opplæring. Etter hvert
som Kvinner på tvers måtte stå på
egne bein, ble det organisert kurs
og dugnader med egne krefter i
AOFs lokaler, også her med en
vennligsinnet hjelpende hånd.
Både program og innledninger fra
konferansene i 1996 og 1997 ble
lagt ut på nett, samt informasjon
om arrangementer og begivenheter som kunne være av
interesse. Dugnadene fungerte
som opplæring og var åpne for
alle interesserte. Det ble også
gitt mulighet til å prøve seg på
Internett. Dette var på et
tidspunkt da en fortsatt selv
måtte kode teksten til hjemmesidene, slik at det var en god
del arbeid. Etter hvert som flere
sentrale personer fikk redusert
kapasitet, gikk gruppa i oppløsning og i løpet av 1998 stoppet
arbeidet opp.
Arbeidsgruppa
Arbeidsgruppa er det som gjør
Kvinner på tvers til mer enn en
årlig konferanse, den er smeltedigelen for representantene fra
de ulike organisasjonene og
kulturene. Der blir folk kjent og
får sine egne nye nettverk. Det
er der en løpende kan følge med
i hva som skjer p å ulike hold

i kvinnebevegelsen og fagbevegelsen som en ikke sjøl
normalt fanger opp gjennom
egen organisasjon. Det er først
og fremst der en hører hvordan
andre tenker og argumenterer
og kan prøve ut sine egne
standpunkter.
Arbeidsgruppa i Kvinner på
tvers består av representanter for
de organisasjonene som til enhver
tid støtter konferansene - og som
har krefter å avse til dette
arbeidet. Det er en kjerne av
organisasjoner som fast
oppnevner et (eller flere) medlem
til arbeidsgruppa, som oftest fra
sitt styre, ev. fra sitt kvinne- eller
likestillingsutvalg, men det
varierer noe fra år til år. I praksis
vil det ofte si noen som har så lyst
til å delta at de gjør det på tross
av at de egentlig ikke har tid.
Møtevirksomheten foregår etter
arbeidstid. Gruppa er også åpen
for enkeltpersoner, det har vært
folk som tidligere har deltatt som
representanter for sin organisasjon, men som ikke lenger har
formelle posisjoner, eller noen
som bare er interessert. Disse har
vært et fåtall.
Det har vært viktig for
Kvinner på tvers at mange av
deltakerne i arbeidsgruppa har
sittet i, eller hatt nær kontakt
med, styret i fagforeninga og hatt
Kvinner på tvers - jobbing som
oppgave derfra. Dette har
betydning for Kvinner på tvers
sin evne til å være oppdatert,
muligheten til å mobilisere
medlemmer i organisasjonen og
til å bringe diskusjoner i Kvinner
på tvers tilbake til sine organisasjoner. Det har bidratt til stabilitet
i arbeidsgruppa. Når disse slutter,
bidrar de til å sikre at det er andre
som overtar. Samtidig er det
viktig at andre deltakere har
erfaringer som vanlige
medlemmer. Disse har kanskje
også større mulighet til å delta
aktivt. Rekruttering til arbeidsgruppa skjer gjennom direkte,
personlige kontakter og som åpen
invitasjon p å konferansene.
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Arbeidet med konferansen
pågår fra januar til september, og
det har utviklet seg noen rutiner
som er til hjelp når det gjelder å få
dette til med relativt små krefter.
Arbeidet organiseres fra arbeidsmøtene, med stor grad av arbeidsfordeling og tydelige arbeidsreferater. No en ganger opprettes
mindre utvalg som får deloppgaver. E-post spiller en sentral
rolle, selv om d et også er mulig
å delta uten å ha adgang til e-post.
Både de som til enhver tid er
aktive og de mer passive
kontaktene får informasjon via
e-postlista. Dersom det er mulig
å få til, legges sekretariatet hvert
år hos en av fagforeningene, og
denne bidrar da med noen ekstra
ressurser når d et gjeld er mottak
av post, regnskap, regis trering av
påmeldinger etc. Sekretariatet går
p å omgang.
Arbeidsgruppa velger ingen
formell ledelse, i praksis
utkrys talliserer d et seg hvert år
en kjerne av b åde nye og gamle
som tar mer ansvar og møter mer
regelmessig på møtene. En av
initiativtakerne til Kvinner p å
tvers har vært m ed hele tiden og
har en nøkkelrolle som
koordinator. Referatene går
på omgang, i lange perioder
også møteledelsen, helst
bestemt p å møtet i forveien.
Sty rken i arbeidsformen er at
konferansen lages i fellesskap, og
at gruppa oppfatter program og
innretting som sin. En av initiativtakerne til Kvinner p å tvers sier
det slik:
"Måten vi jobba på var viktig,
det her med at ting ble skapt
underveis, at folk var med
i prosessen. Jeg trur at ingen
følte seg styrt i særlig grad, det
opplevde i hvertfall ikke jeg noe
av, ting ble skapt i et fellesforum,
og folk oppfattet at de eide ideene
når deførst var besluttet, det tror
jeg var ganske v iktig."
Beslutninger fattes der og da, det
er ingen andre som må spørres,
ikke noe forsinkende by råkrati.
Det er også en dyd av nødvendig-

het, det er lite kapasitet til å holde
seg med arbeidsutvalg.
Arbeidet er preget av at
gruppa består av travle kvinner,
som kommer rett fra travle
arbeidsdager. Deltakelsen på
møtene varierer fra gang til gang.
Dette kan føre til at diskusjoner
må tas opp igjen og at konklusjonene utvikler seg. Dette kan
både være en styrke og et
problem. N år alle spørsmål må
løses på møtene. og det ikke er
noen andre fora å delegere det til,
kan det noen ganger gi litt
frustrerende diskusjoner om
detalj er som er viktige for noen,
men ikke for andre.
Det sosiale spiller en viktig
rolle. Som det står i informasjonsbrosj yren: "Vi har det moro. Vi
blir kjent med mange og etablerer
nettverk."
Hvert år kommer det til nye
deltakere i gruppa, enten fra
organisasjoner som har vært med
tidligere eller fra nye organisa sjoner som vil bli med. Selv om
en prøver å få dem med fra oppstart, slik at de kan få en innføring
i grunnlaget for Kvinner p å tvers
og hvordan en jobber, kommer de
i praksis ofte med etter at arbeidet
med årets konferanse er i full
gang. D e er alltid velkomne.
De fleste synes det er forvirrende
i starten. Mange finner seg til rette
etter hvert som de får oversikt
over arbeidsmetodene og blir
kjent i gruppa. Men noen
forsvinner ut. En av dem som
ble intervjuet peker på at det kan
være så mange ulike organisasjoner og så mye "stammespråk"
som må forklares at det virker
ekskluderende. Hun sier videre:
"Det er bra at man kan ha
med helt vanlige folk, spennende,
men ikke alltid like lett. En kan
ønske seg et styre som kan banke
ting gjennom, men da er hele
v itsen borte. "
En annen reflekterer slik:
"Jeg synes at diskusjonene og
prosessene i arbeidsgruppa er
råflotte og sjeldent åpne, og
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takhøyden er kjempestor, men
man skal allikevel et sted, og dit
kommer man. Jeg tror at en del
som har vært innom Kv inner på
tvers har opplevd at de ikke har
blitt hørt, at her er det på en måte
en oppskrift."
Noe av dette ble tatt opp
på konferansen i 2000: Også
i Kvinner på tvers skapes språk
og uskrevne spilleregler som gjør
at ikke alle inkluderes.
Det er samtidig et dilemma
at det har vært et ønske om å lage
en kokebok, som skulle ta for
seg en del av rutinene som
Kvinner på tvers har etablert,
og de erfaringene som gjøres.
Dette ville kanskje bidra til
å gjøre noe av det underforståtte
synlig og dermed mer oversiktlig
for nye arbeidsgruppemedlemmer,
og gjøre gruppa mindre sårbar
i forhold til enkeltpersoner som
bærer erfaringene. På den andre
siden ville dette kanskje forsterke
preget av å ha "en oppskrift".

"Kvinner opplever ofte at vi
enten blir usynlige eller altfor
synlige. Ingen av delene er særlig
moro. Altfor synlige risikerer vi
å bli hvis vi bryter med reglene
på den arenaen vi spiller på. Det
finnes en slags samhandlingens
trafikkregler, både i arbeidslivet
og fagbevegelsen, og i diss e
reglene er det under/orstått at
kvinners interesser og perspektiver
har generell v ikeplikt. Den som
ikke godtar dette, risikerer å bli
en vandrende trafikkulykke, og
det er det ikke så mange som
orker."
Trolig er det dette en av mine
intervjupersoner har opplevd, når
hun gjentatte ganger har tatt opp
at det ikke går an å velge inn flere
menn og ikke har nådd fram.
Hun sier:
"Det er klart at da blir du
ikke noe spesielt populær, da er du
stempla, og når du gjør det for
fjerde gang, så jeg må si at jeg er
begynt å tenke, kanskje det bare
er å prøve å være stille fordi det
jeg gjør får motsatt effekt."
Hun har ikke føyd seg etter
regelen om vikeplikt, kvinnerepresentasjon m å vike for andre
hensyn. Kanskje er det nettopp
vandrende trafikkulykker de
yngre kvinnene som ikke vil ha
fokus på kjønn, ikke vil være.
Det er også andre måter
å bry te med et uuttalt krav om at
kvinner skal være akkurat passe.
En av kvinnene jeg snakket med
var både en aktiv likestillingskontakt og åpent lesbisk. Begge
deler var feil, hun hadde fått
tilbakemelding på at hun hadde
tapt valg fordi hun var for opptatt
av likestilling, og fått høre at hun
var for fokusert på at hun var
lesbisk. Kombinasjonen kolliderte
med kravet om å være passe.
Slike erfaringer understreker
betydningen av å slåss kollektivt.
- etter det som brenner

Oddny Miljeteig har værl en drivende
kraft i Kvinne er kvinne best i vest. Her på
konferansen i Oslo 1996.

Også Hege Skjeie og Mari Teigen
skriver om likestillingens

vikeplikt, men p å samfunnsnivå_(!,)
De skriver at likestilling som
offentlig politikk representerer
prinsipper som ofte viker "litt" og
derfor er en politikk som mangler
pnontet.
De skriver også om hvordan
det de kaller "på-vei-metaforen"
bidrar til å skjule dette:
"På vei-metaforen er et
politikkens han dlingsspråk som
skaper stadige illusjoner om at en
endring i "riktig retning" hele
tiden skjer, lineært og utviklingsoptimistisk. "Toget går vel av seg
selv nå?" Eventuelt er det "jamen
langt fram". Men målet - altså
likestillingen er lik evel i sikte.
Denne reisemetaforen bidrar også
til å skyve konkrete debatter bort
fra prinsipielle synspunkter på hva
likestilling krever, og tildekker
situasjoner der likestilling viker.
På vei-metaforen holder seg ikke
helt til temaet, som altså ikke
alltid er "hvor langt er det nå
igjen til målet?", og heller ikke
"hvorfor trenger vi likestilling
her", men rett og slett: "Hvorfor
skal prinsippet vike nå ?"" (Skjcic og
Teigen - 2003 s. 212)

Kvinnespørsmål kommer
stadig bak i køen. Alle som
jobber med slike spørsmål
kjenner den klassiske prioriteringen - etter det som brenner.
Problemet er bare at neste gang
er det som regel noe annet som
brenner, og vikeplikten inntrer på
ny tt.
I fagbevegelsen er dette mulig
bl.a. p å grunn av skillet som er
beskrevet over, mellom hverdagssaker som angår alle medlemmer
på arbeidsplassene og kvinnesaker
som noe annet og mer politisk.
Dette medfører at kvinnespørsm ål
lett kan bli oppfattet som en
ekstra oppgave - eller en plage,
noe en burde ha gjort, istedenfor
et arbeid for halvparten av
medlemmenes konkrete interesser.
Men det er også andre
mekanismer som virker mot
kvinnespørsmålene. Kjersti
Ericsson har i boka "Søstre,

kamerater" satt navn p å en av
dem: Den uendelige rekka av
sys tematiske tilfeldigheter. Dette
er nettopp alle de gangene da d et
er gode grunner til at d et ikke var
mulig å gjøre noe med kvinnespørsmålet akkurat i dag, akkurat
p å dette møtet. "Resultatet av
utallige enkelthendelser blir ei
linje- ei linje som presser kvinnesakene ut og vekk."
(Ericsso n ( 1987) s. 145)

Dagens utvikling i arbeidslivet
gir en klassisk situasjon for n ed prioritering av kvinnespørsm ål.
En av dem jeg snakket m ed sa det
slik:
" D et med at folk blir oppsagt
og at du har nedskjæringer, det
gjør jo at rommet for alt annet
blir mindre, mye mindre. Når
trusselen er at jeg ikke har jobb
om 3 måneder, den er jo på en
måte mye større enn å diskutere
hvor/or avanserer ikke damene,
det blir mye trangere."
Likestillingsombud Kristin
Mile stilte p å konferans en i 2000
spørs målet om likestillingsarbeid
var et go dværsfenomen, bl.a. p å
bakgrunn av sin erfaring med at
det i store omstillinger ikke
tenkes likestilling.
Dette har flere sider. Sjølsagt
kan det være kriser og konflikter
der andre forhold enn kjønn kan
væ re viktigst å organisere rundt.
Samtidig vil kjønn nesten alltid
være et viktig aspekt som fort
forsvinner helt. En polsk kvinneaktivist sa p å en kvinnekonferanse
etter Berlinmurens fall: I tider
med store forandringer blir alt
annet ( enn kvinnesaker) viktigere.
Resultatet ble synlig etterpå, da
polske kvinner mistet både arbeid
og rett til abort.
Kvinner på tvers har tatt opp
mange av dagens sentrale kampspørsmål og bidratt til å gjøre
konsekvensene for kvinner mer
tydelig. Dette har bidratt til
å mobilisere kvinner og gitt
kunnskap og argumenter som
deltakerne har tatt med seg inn

'' Skjeie og Teigen (2003)

- -- - -- .

------

----- - ~-----------

r/

·

51

Kvinner på tvers l O år - Kvinneorganisering på tvers

om kvinnelønn, vi må snakke om
lav tlønn også."
Eduards analyse kan bidra til
å forklare hvorfor motstanden
blir så sterk. Noen av mine
informanter går så langt som til
å si at begrepet kvinnelønn er
i ferd med å bli tabu.
Kvinnedominerte organisasjoner

"Her er det jo ikke annet enn
kvinner, og så trenger de jaggu
meg sitt eget utvalg også, hva er
det her for noe? Det er jo helt
sykt, hvis du tenker etter på en
måte. Og hvor positivt er det,
sånne sleivkommentarer lever jo
i organisasjonen, men det er vel
ikke så veldig mange som har tort
å si det fra en talerstol, men desto
flere som har sagt det på røykerommet." (Sitat fra intervju. )
Særegen kvinneorganisering
eller egne kvinnetiltak innafor
sterkt kvinnedominerte fagforbund kan virke provoserende.
Diskusjonen om slike utvalg
kommer stadig opp igjen. En
medvirkende årsak kan også her
være at egen organisering gjør
mennene synlige som kjønn.
I et par tilfelle ble da også svaret
forslag om å opprette mannsutvalg eller interessegrupper for
å forsvare menns interesser.
Mannsutvalg behøver ikke være
rettet mot kvinner, men
i eksemplene som fortelles er det
nærliggende å oppfatte dem mer
som en reaksjon mot kvinnetiltak
enn som sjølstendige initiativer.
Briskin viser til at forskning
tyder på at tallmessig kvinnedominans ikke sikrer at kvinnespørsmål får oppmerksomhet eller
at kvinnene blir forholdsmessig
representert i ledelsen. Hun viser
til at kvinneutvalg kan fremme
kjønnsspesifikke analyser og
strategier som ikke ville blitt
utviklet på annen måte.
Hanne N exø Jensen< 13 J skriver
om hvordan kjønn ikke bare er
noe vi bærer med oss som et
biologisk faktum, men at kjønnsforhold er en del av organisa13

Jensen, Hanne Nexø ( 1998)

sjonenes oppbygning. En konsekvens av dette er at kj ønn er av
betydning også der det bare er ett
kjønn tilstede, hun nevner som
eks. en gruppe mannlige soldater
på brakka, eller en gruppe
kvinner som renser reker på en
fabrikk på Grønland. I kvinnedominerte yrker er kjønn
definitivt til stede, bl.a. i form
av den lave lønna. I kvinnedominerte organisasjoner
kommer kjønn ofte til uttrykk
gjennom at menn ofte er overrepresentert i ledelse.
Også i Norge ser vi at kvinnedominerte fagforbund ofte
beskriver arbeidsforhold og
oppgaver i kjønnsnøytrale termer.
Dette henger sammen med at fagbevegelsen som helhet - og
forhandlingssystemet - er bygd
opp rundt en idealarbeider - en
mannlig industriarbeider. Det
mannlige ligger som norm, uten
at det gjøres eksplisitt,
medlemmene omtales i kjønnsnøytrale vendinger. Også de
kvinnedominerte fagforbundene
utafor LO er preget av denne
tradisjonen. Dette er noe av
grunnlaget for behovet for
særegen kvinneorganisering også
i disse organisasjonene. Det dreier
seg om å gi kvinner en stemme
som kvinner, ikke bare som
medlemmer og å utvikle kvinnebevissthet som grunnlag for
kampen.
Flere av mine informanter gir
uttrykk for et skille mellom
kvinnesaker, dvs. saker der
kvinneperspektivet gjøres tydelig,
og saker som angår kvinner fordi
flertallet av medlemmene er
kvinner, men der kjønn ikke
omtales. Det kan komme til
uttrykk slik:
" Det er 5 kvinner og 1 mann
i styret, likevel er ikke kvinnespørsmål noen fane sak i det
generelle styrearbeidet. Det overskygges av det som brenner. Men
det blir kvinnespørsmål indirekte,
fordi sakene gjelder kvinnearbeidsplasser, lokale

Kvinner på tvers 1 0 år - Historia om kvinner på tvers

"Mot er bed re enn lykke - og så fo r kvin ner."
El i Lj ungg ren om Hote ll - og resto ura ntarbeiderstrei ke n i 19 9 6.

Sø lvi Slørdah l og Liv Kværnø i arbeidsgruppa
med Kvin ner på tvers sine fro dige bl omsterpotter
til inn lede rne. 1997.

Ulike syn

forhandlinger, prioritering av at
alle skal f å."
Eller slik: " - men på klubbnivå er det jo mer på en måte
hverdagen og problemene der og
da. "
Flertallet av kvinnesakene
behandles i kjønnsnøytrale
termer, og det ser ut til å være
nødvendig for at de skal komme
inn på styrets eller klubbens
vanlige dagsorden og prioritering.
Hverdagen og språket der er
kjønnsnøytralt. Det kan virke
som om dette er så selvfølgelig
og innarbeidet både på arbeidsplassene og i fagbevegelsen, at for
å synliggjøre kvinner og deres
situasjon, må spørsmålene løftes
til mer politiske spørsmål som
hører hjemme høyere oppe i
organisasjonen. Dette stemmer
med erfaringer om at kvinnebevissthet m å tilføres organisasjoner utenfra. En av dem som ble
intervjuet sa det slik: "Vi er en
stor kvinnedominert organisasjon
og det må vi ta følgende av, og
det tror jeg ikke er like lett hvis
ikke du f år synspunkter fra
andre."
Kjersti Ericsson framhevet på
Kvinner på tvers - konferansen
i 1998 at kvinners reelle makt
i ulike organisasjoner må vurderes
ut fra om vi klarer å skape aksept
for våre egne dagsordener, egne
perspektiver og eget språk.
Denne kampen kan være tøff
og ubehagelig:

"Når du samarbeider i sånne fora,
så ser du fort hva du er enig i og
uenig i, og da går det an å samarbeide om det en er enig om,
det er jo ikke vanskeligere enn
det. Men samtidig så gjør det oss
klokere iforhold til å vite
hvorfor din organisasjon mener
noe annet enn min organisasjon.
Og da blir jo din organisasjon
i mine øyne mindre farlig fordi jeg
skjønner hvordan dere tenker. "
(Sitat fra et intervju)

Arbeidsgruppa har en kultur
der beslutninger tas i fellesskap,
og der en bevisst ikke kjører over
deltakende organisasjoner. Det
er et ønske om at ulike syn skal
komme fram på konferansene,
og i perioder har det vært jobbet
spesielt med å få det til. Samtidig
har representantene for organisasjonene i liten grad ridd kjepphester og hatt et avslappet forhold
til at en ikke alltid er enig i alt.
Dette er sjølsagt enklere når det
dreier seg om en konferanse der
formålet er diskusjon.
En slik kultur har sin
begrensning når det gjelder
handling utover å organisere
konferansene. Arbeidsgruppa
- og konferansene - har f.eks.
bare fattet vedtak om støtte til
streiker og aksjoner der dette
har vært ukontroversielt, selv
om også andre aksjoner har blitt
diskutert og dermed kanskje fått
større støtte. Løsningen på denne
begrensningen har vært at
aksjoner har vært organisert av de
deltakende organisasjonene, langt
p å vei ved hjelp av nettverket

i Kvinner p å tvers. Slik har
organisasjoner som har vært
uenige hatt muligheten til å la
være å delta.
Arbeidsgruppa har ikke
ønsket å legge opp til vedtak
på konferansene. Dette er bare
delvis pga. den breie deltakelsen
av organisasjoner og muligheten
for overkjøring, men også fordi
det ville ha stor innvirkning p å
innrettingen på konferansene
og ta mye tid. I stedet har en
noen ganger oppfordret til støtte,
og gjennom gruppearbeid laget
forslag til vedtak som deltakerne
kan ta med seg og bruke i egne
organisasjoner. Materiale ble
i mange år sendt ut til deltakerne
i ettertid, seinere har noe vært
gjort tilgjengelig på selve
konferansene eller sendt på
e-post.
Tid og rom

Det har i løpet av konferansene
kommet fram mange ideer om
hvordan en kunne styrke
samarbeidet på tvers. Forslag om
mer samarbeid lokalt går igjen,
uten at en har oversikt over
i hvilken grad det har ført til noe
i praksis, utover konferansene
i Bergen, Stavanger og Tromsø.
Det har også vært forslag om et
mer systematisk landsomfattende
e-postnettverk, uten at en har
klart å fø lge det opp.
Andre forslag handler om mer
diskusjon mellom konferansene,
både møter mellom kvinner fra
privat og offentlig sektor, møter
om mer konkrete tariffkrav,
møter med jenter fra ungdomsutvalg i fagbevegelsen og fra
studentorganisasjoner. Mindre
fora kunne gjøre det lettere for
Kvinner på tvers å bli et forum
for frispråk og høyttenkning også
for ledere. Det har også vært ideer
om mer aktiv bruk av arbeidsgruppemøtene til å invitere inn
kvinner fra arbeidsplasser i kamp
eller organisasjoner en ønsker
å få med. Og det er foresl ått at
en kunne gå mer aktivt ut med
diskusjon om Kvinner p å tvers
p å medlemsmøter og tillitsvalgt-

møter i de ulike organis asjonene.
I 1996 ble det laget et sett m ed
transparenter m ed Kvinner p å
tvers sitt grunnlag til slikt bruk.
Ideene viser at det er et stort
ønske om fl ere fora p å tvers .
Mulighetene er mange, bare tid
og krefter begrenser. Samtidig
er Kvinner p å tvers historia om
hvordan det er mulig å skape tid
og rom for kvinner p å tross av at
det egentlig ikke er verken tid
eller krefter. Intervjuene kan
tyde på at det går an, fordi det
oppleves som viktig, lærerikt og
matnyttig for dem som er med,
og fordi det er sosialt og en treff er
mange forskjellige kvinner. Det
ser også ut til å være helt avhengig
av den litt kaotiske arbeidsmåten;
en jobber slik at alle kan gjøre litt.
Kampen for tid og rom ble
oppsummert slik på konferansen
i 2001:
"Kvinner på tvers handler om å gi
oss selv en annen form for tid og
rom til å tre ut av v åre vanlige
sammenhenger der kvinneperspektivet ikke er det rådende,
der vi kanskje ofte blir lei av
å være dem som maser om
gammeldagse kvinnespørsmål,
og der vi sjøl kan miste det av
syne - og inn i tid og rom der
dette er det dominerende
perspektiv. Der k v inner er
normen. Det gir rom for andre
tanker, for at v i kan se hverandre
og bli klar ov er felles sty rke.
Dette er ikke en selvfølge, det er
motstrøms å skape en annen form
for tid; alt det andre som skal og
må gjøres presser på. "
Kvinner på tvers er blitt 10 år,
men er ingen selvfølge.
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virke litt sånn. Det har et godt
rykte på et v is, det er det jeg
mener litt med solid kanskje, det
står godt, og det er liksom nesten
en slags institusjon noen ganger
i min organisasjon. "

MANGFOLD
SOM GRUNNLAG
FOR FELLESSKAP

(s itat fr a et intervju )

Samtidig er det noe som må
etableres på nytt hvert eneste
år, dette ble understreket p å
konferansen i 2000:
"Samarbeidet på tvers er ikke
en selvfølge, konferansene blir til
på tross av at det ikke fins tid og
rom til å lage dem. Vi har fortsatt
ikke en sjølsagt plass, men vi
prøver å klemme tankene v åre
inn i en faglig og politisk verden
med sitt språk og sine spilleregler."

Grace Baffae og Goggi Sæter innledet om
Norsk Sykep leierforbunds rapport:
"Holdninger og handlinger i et flerkulturelt
arbeidsmiljø". 200 l .

-~--- ~------ - ----.
Kv inner på tv ers v ar
i utgangspunktet på tvers av
- fagforeninger og k v inneorgamsas1oner
- forbund og hov edsammenslutninger
- offentlig og privat sektor.
Siden har det hele tiden deltatt
både organisasjoner og konferansedeltakere p å tvers av disse
skillene, og en har prøvd å tenke
bevisst p å dem i forhold til
konferanseopplegg. Samtidig har
konferansene vært preget mer av
fagforeninger enn av kvinneorganisasjoner og mer av offentlig
sektor enn av privat. Dominansen
av offentlig sektor er særlig
påpekt av kvinner fra industri
og transport og har trolig bidratt
til mindre deltakelse fra disse
områdene.
På tvers av fagbevegelsen og
kvinnebevegelsen kan også sees
som på tvers av kvinners
interesser som klasse og kjønn(ll _
Dette blir understreket i en tekst
av Kjersti Ericsson i forbindelse
med avduking av Kvinner på tvers
sine egne kvinnebilder, trykt
annet sted i heftet. Ideen om egne
bilder oppsto da konferansene
en tid ble holdt i Samfunnssalen
i Oslo, der arbeiderbevegelsens
mannlige pionerer og en kvinne
skuet(2l ned p å deltakerne fra
veggene. Året etter, i 1996, ble

egne bilder hengt over de
opprinnelige mennene og høytidelig avduket. Temaet klasse og
kjønn ble også tatt opp igjen p å
konferansen i år 2000 som hadde
tittelen Fagbevegelsen og kvinnebevegelsen - som ild og vann?
Etter hvert kom flere "på
tvers ' er" til. Både innlegget om
seksuell trakassering (1994) og
rapporten fra kvinnekonferansen
i Beijing (1995) sy nliggjorde
undertry kking av lesbiske.
Landsforeningen for lesbisk
og homofil frigjøring ble med
i arbeidsgruppa og jobbet for
at temaet ikke skulle drukne.
I oppsummeringa fra konferansen
i 1996, som bl.a. tok opp kvinner
og utdanning, heter det:
"Det går an å jobbe aktivt
for at kvinner skal komme inn
i mannsyrker uten å si at de som
velger kvinneyrker, velger feil.
Og det går an å være stolt av
yrkesvalget sitt i et kvinneyrke
uten å si at Kvinner i mannsyrker
er på feil spor. I vårt samfunn er
det ofte slik at det å være stor
innebærer at noen andre må være
små. Men slik behøver det ikke
å v ære, det er plass til mange store
kvinner både i kvinneyrker og
mannsyrker. "
Diskusjonen gjorde det
tydelig at det er viktig å være p å
tvers av mannsyrker og kvinne-

yrker. Kvinner på tvers har hele
tiden hatt deltakere fra begge
typer y rker, men temaet er i liten
grad fulgt opp. Det er deltakere
fra de kvinnedominerte fagforeningene som utgjør størsteparten av konferansene. Derfor
var det særlig viktig for Kvinner
p å tvers at deltakere i et kvinnenettverk innenfor den internasjonale transportføderasjonen
(ITF) var med å sette sitt preg på
konferansen i 2001 . Dessverre har
det ikke lykkes å få til noe videre
samarbeid.

(fra o p ps umm erin ga 2000)

Det er en utfordring å beholde
det grensesprengende og nyskapende og fortsette å utforske
nye muligheter.
Kollektiv handling og motstand

Kvinner i fagbevegelsen har
erfaringer med at særegen kvinneorganisering skaper motstand,
og at det også her er selve organiseringen, ikke sakene som tas
opp, som provoserer. Lenge ble
slike forsøk omdefinert til
fraksjonisme med fare for
eksklusjon. Så seint som i 1983
var det svært kontroversielt med
en møteplass for kvinner med
sentrale verv i fagbevegelsen,

Kvinner med minoritetsbakgrunn

Kvinnefrontens internasjonale
gruppe ble med i arbeidsgruppa
fra 1996. Samme år var Judith
Aksnes første innvandrerkvinne
blant innlederne, om kvinner og
utdanning. Hovedtema i 1997 var:
Samarbeid mellom norske kvinner
og innvandrerkvinner. En rød
tråd var at slikt samarbeid dreier
seg om relasjoner mellom
mennesker og involverer både
innvandrere og norske kvinner
p å like fot. Slik ble deltakerne
utfordret til å bryte med en
tenkemåte som setter et skille
mellom oss som er norske, og
dem som ikke er det. I 1998 var
situasjonen for innvandrerkvinner
en del av temaet kvinner og makt,
i 1999 en del av spørsmålet om en
fagbevegelse der alle føler de har

Tre damer tar en pust i bokken, men slippe r ikke kravene. l . mai 2000. Foto: Lene Svenn ing/
Hote ll - og resta urantarbei d eren.
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følelser eller verdier, uten å bli
marginalisert, møtt av stereotypier eller satt på plass. Hun
skriver at dette ser ut til å være
et nøkkelpunkt i forhold til å gå
fra likhetstenkning, det at
individuelle kvinner slutter seg til
menns kultur, til en likestillingsog kvinnetenkning, der kvinner
som kjønn er fullt ut representert
.
. .
1 orgamsasJonen.
Kvinner p å tvers har i li ten
grad møtt åpen motstand, og det
har vært lett å få oppslutning fra
mange organisasjoner. Dette kan
trolig skyldes at Kvinner på tvers
ikke er en organisering innafor
fagbevegelsen eller en bestemt
hovedorganisasjon, og at den
organiseres i hovedsak rundt
konferanser, ikke egne aksjoner.
Kvinner på tvers har heller ingen
sentrale talspersoner som uttaler
seg på vegne av nettverket og som
kan oppfattes som en trussel. Det
kan også være viktig at
konferansene er åpne for menn,
og derfor ikke utfordrer gjennom
å definere menn utafor. Likevel
vet vi at det i enkelte forbund
som har valgt ikke å delta, er stor
skepsis. Også denne er, så langt vi
vet, basert på selve organiseringen,
ikke på konkret kritikk av
programmet på konferansene etc.
Samtidig ser vi at kvinnelønnsstrategien, som baserer seg
på kollektiv handling ut fra
sy nliggjøring av kvinners undertrykte posisjon, etter hvert har
møtt stor motstand. Kanskje kan
dette også henge sammen med at
en slik strategi gjør kjønn til en
makt- og interessekonflikt og at
den peker på menn som kjønn.
I tillegg impliserer kvinnelønnsbegrepet at menn i kvinnedominerte y rker får kvinnelønn,
og dette kan være vanskelig
å forstå - og svelge. Eller som en
sier: "Det er tross alt en del lavtlønte menn også i v år bransje, vet
du, så vi har fått tilbakemeldinger
på det, at vi må ikke bare snakke

11
Grafiske kvinners landssammenslutning tok i 1983 initiativ til uformelle samlinger av kvinner med sentrale verv i fagbevegelsen som fungerte fram til
LO-kongressen i 1985.
" Cockburn ( 199 l)

1
se egen arti kkel i dette heftet
' Det vor Helga Karlsen (l 982-1936) Arbeide rpartiets første kvinne på Stortinget i 1928.

16

og mange kunne ikke møte.<11 l
Fortsatt er egne samlinger av
kvinner i forbindelse med landsmøter og sty remøter utenkelig
i mange sammenhenger. En av
mine informanter forteller at det
i hennes organisasjon fortsatt går
gjetord om noen egne kvinnetreff
som ble holdt for mange år siden.
Behovet for egen organisering
oppfattes fort som en kritikk av
menn, og det er fortsatt kontroversielt å si at det finnes kvinneundertry kking i fagbevegelsen.
På den andre siden har jeg fra
mine egne erfaringer i grafisk
eksempler p å at nettopp
kvinnenes kamp for slik
organisering har fly ttet grensene
for kvinnene. Kanskje like m ye
som resultatet i konkrete saker.
C y nthia Cockburd 12l legger
også vekt p å betydningen av
å slåss for rom til egen
organisering og tiltak. Hun
oppsummerer erfaringene til
faglige aktivister som jobber for
likestilling og trekker opp noen
viktige strategier for feministisk
praksis i organisasjoner. Her
legger hun bl.a. vekt p å at det er
viktig helt fra starten av å etablere
legitimitet for separat aktivitet for
kvinner og legge det hun kaller
"forskjell p å våre premisser" til
grunn. Kvinner må føle seg frie
til å være fullt ut til stede som
kvinner, enten denne identiteten
uttry kkes ved hjelp av kropp,
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og med det også måten kvinners
underordna posisjon er innskrevet
i disse reglene. I intervjuet uttaler

plass og mulighet til å slåss for
egne rettigheter og i 2000 en del
av krava til aksjon rettssikkerhet for kvinner. I 2001 var
diskriminering i egne organisasjoner, kanskje først og fremst
den usynlige diskrimineringa, et
sjølstendig tema, da Grace Baffoe
og Goggi Sæter la fram Norsk
Sykepleierforbunds rapport -
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'']eg tenker at det betyr jo at
man er med på å påvirke innafor
de spillereglene og organene som
er, og så lager man sitt eget som
Kvinner på tvers, der man mener
og sier akkurat hva man vil og
sier det hvor man vil og til hvem
man vil."
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"Holdninger og handlinger i et
flerkulturelt arbeidsmiljø.". Alt

Det at samarbeidet er på tvers av
nivåer i organisasjonene, bidrar til
å forsterke handlingsrommet. En
reflekterte slik:

"Det er i alle fall annerledes
enn vanlig fagforeningsarbeid.
Det er et ubyråkratisk samarbeid
mellom de som er opptatt av
kvinner på tvers sine saker. Det
kan kanskje ha noe med vanlige
medlemmer og styrer, en blanding
av nivåer, og det synes jeg har
vært veldig morsomt. Også at
man ikke behøver å tenke at det
må styrebehandles, alle disse
vanlige saksgangene som kanskje
er nødvendige i organisasjoner,
men som gjør at du blir så
utålmodig. At det går an å gjøre
noe kjapt, de som møter opp er
med å bestemme og nå har vi
bestemt. Ah, det er så deilig."
Joan Acker er opptatt av
nettopp hvordan skrevne regler
bidrar til å befeste og opprettholde den kjønnsnøytrale
tenkningen i organisasjoner, og
dermed dekke over at organisasjoner og organisasjonspraksis
er kjønnet.' 10' Dette kan bidra til
å forklare at å sette slike regler til
side åpner et større handlingsrom
for kvinner, og at det oppleves
som en lettelse. En annen sier det
slik: "Nå fikk jeg plutselig et bilde

av de møtene vi hadde, hvor
det var enorm entusiasme og
aktivitet, det skjedde så masse, og
det var litt anarkistisk på en måte,
men det var jo veldig skapende. "
Acker henviser til Dorothy
Smith, som peker på hvordan

10

'-

"Vi har hatt et uformelt sted
hvor v i har snakka om organisa-

sjonens synspunkt og fått tilbakemeldinger på en helt annen måte
enn vi gjør ellers. Internt i egen
organisasjon så får en jo aldri sett
på seg sjøl med et annet lys, hvis
ikke du treffer noen utenfra. "
Opplevelsen av å skape noe nytt
var kanskje aller størst i starten:

"De første konferansene synes
jeg var veldig spennende. Nå er
de jo temamessig egentlig like
spennende, og på hver konferanse
så er det noen helt strålende
utslag, men deførste åra var det
annerledes, fordi da var selve
konseptet så nytt og spennende,
og du så hvordan det fungerte."

"\ .....

konferanse vært et ønske om
å få m ed unge jenter og øke
konferansenes bredde p å tvers
av alder. Noen spede forsøk har
vært gjort i forhold til tema.
I 1995 var det innlegg om unge
jenters situasjon i arbeidslivet,
i 1999 var det eget møte om den
svenske boka "Fittstim ", og i 2000
holdt unge jenter fra kampanjen
Sett grenser appell på et utemøte
foran Stortinget. Kamp mot
seksualisert undertrykking har
også vært tenkt som et tema med
større appell blant unge jenter.
Det har vært forsøkt å få til
samarbeid med studentorganisasjonene til organisasjoner
som lærerlaget, sykepleierforbundet og FO, uten at det
har lykkes å få dem med. Enkelte
unge jenter og studenter har
likevel deltatt på konferansene.
Dette har ikke endret at
konferansens arrangører og
målgruppe hovedsakelig har vært
(voksne) kvinner i arbeidslivet.
De siste åra har likevel gjennomsnittsalderen i arbeidsgruppa
sunket, og flere er nå rundt 30 år,
enkelte yngre.
Synlig mangfold
Spørsmålet om å synliggjøre
mangfoldet har blitt viktigere
etter hvert. Kvinner på tvers
jobber med å kunne kombinere
konsentrasjon om det som er
felles, med synliggjøring av at
kvinner er forskjellige og utsettes
for ulike former for undertrykking og diskriminering,
også innafor Kvinner på tvers
og deltakende organisasjoner.

I oppsummeringa fra konferansen
i 1998 sa Inger Lise Blyverket:

(Sitat fra et intervju .)

I dag er samarbeidet på den ene
siden noe som er etablert:

"Noen ganger f år jeg inntrykk
av at man er liksom redd for at
Kvinner på tvers begynner å bli
behandla som en hellig ku, og det
er jo ikke noe bra, men noen
ganger synes jeg nå at det kan

-- ·- - --- -------
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også feministiske kritikere av
organisasjonsteori deler organisasjonsforskningens nære forhold
til tenkemåten hos ledere og
beslutningstakere. Samtidig står
de også utafor dette fordi de er
kvinner. Smith hevder at den
doble bevisstheten som oppstår
som resultat av å være innafor og
utafor på en gang, gjør det mulig
(ikke uunngåelig) å se sammenhenger som før har vært skjult.
Å se det som har vært skjult er
vanskelig, fordi våre tenkemåter
er blitt til innafor de rådende
maktforholdene.
Det går an å tenke seg at
Kvinner på tvers, som en
organisering både utafor og
innafor fagbevegelsen, kan åpne
for den samme typen dobbel
bevissthet. Det åpner muligheter
for lettere å se hvordan egne
organisasjoner fungerer. Et svar
kan peke i denne retningen:

Flere skiller
Funksjonshemmede kvinner har
deltatt på konferansene og flere
ganger tatt opp at de er en gruppe
kvinner som usynliggjøres, også
innafor Kvinner på tvers. Temaet
ble tatt opp i 1998 - med tittelen
Funksjonshemmede kvinner klienter eller hele kvinner?
Eva - en aksjonsgruppe av
eneforsørgere, var medarrangører
noen år og bidro til å sette søkelys på forholda for kvinner som
er avhengig av trygd. Også andre,
bl.a. fra Fattighuset, har pekt på at
forholda for kvinner som er
avhengige av trygd er et tema
som lett blir borte.
Det har helt fra første

Kvinner fro kvinnenettverket innafor den internas jonal transpo rtføde ro sjonen (ITF) markerte seg
tyd eli g på ko nfe ransen i 200 l .

Acker ( 1993)
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Internasjon al dog mot vo ld mot kvi nner, 25. november 2000. An ne Søyla nd til høyre vor en av
initiativtakerne til Kvinn er på tvers.

dette dreide seg først og fremst
om enkelte kvinner med
minoritetsbakgrunn som fra
talerstolen snakket til en hvit,
norsk forsamling, og det kan
være viktig nok.
I 2002 ble det gjort et mer
aktivt kollektivt arbeid for å få
flere kvinner med minoritetsbakgrunn med p å konferansen
og med i arbeidet for å planlegge
den, og andelen av deltakerne var
også større. Tema var hvordan
minoritetskvinner og norske
kvinner kan slåss sammen uten at
det er norske, hvite kvinner som
legger premissene. Konferansen så
også på vold mot kvinner som et
tema som kan forene kvinner på
tvers av mange skiller.
En av konklusjonene
i oppsummeringa var at felles
kamp forutsetter at kvinner med
minoritetsbakgrunn har egne fora
og organisasjoner som er sterke
nok til å gjøre sine stemmer hørt,
slik at de kan legge sine egne
premisser, også innafor fagbevegelse og kvinnebevegelse.
Dette gjelder også Kvinner på

tvers som nettopp by gger p å
samarbeid mellom organisasjoner.
Det er et dilemma for Kvinner
p å tvers at organisasjonene til
kvinner med minoritetsbakgrunn
som regel har svært begrenset
kapasitet til å delta i arbeidsgruppa, samtidig som Kvinner
på tvers har begrenset mulighet
til drive eget kontaktarbeid utover
konferansene. Kvinner på tvers
vil derfor i stor grad reflektere
i hvilken grad de deltakende
organisasjonene klarer å gi
kvinner med minoritetsbakgrunn
.
. .
en stemme 1 egen orgamsasJon.
Felles kamp forutsetter også
at det er rom for å ta opp rasisme,
undertrykking og diskriminering
innad i kvinnebevegelsen og fagbevegelsen - og innafor Kvinner
på tvers.

'']eg følte at konferansen gjorde
meg synlig som kvinne, arrangør,
lærer og fagorganisert, men at
den gjorde meg usynlig som ikkeheterofil (for meg altså, lesbisk) og
at min frigjøring, min frihet fra
mange av de kjønnsrollemønstre
og normer som heterofile k v inner
er en del av, ikke ble etterspurt
eller synliggjort. Jeg lurte på om

Kvi nner på tvers l O år - Mangfo ld som grunnlag for fel lesskap

Kvinner på tvers l O år - Kvinneorganisering på tvers
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Kollektiv handling som kvinner utfordrer samfunnets kvinnesyn og rokker ved formell kjønnsnøytralitet som sentral verdi i politikken. Fro kvinnelønnsdemonstrasjonen 1996.

Kravet om et offentlig helsevesen er et krav som somler på tvers. Sykepleiere, radiografer og jordmødre i demonstrasjon under streiken i 1998 .

det var mange an dre grupper
kvinner som heller ikke var
synlige på konferansen, selv om
de faktisk var her."
O g hu n sa videre:
"Berit Veg heim og Fak hra Salimi
utfordret oss som et kvinnefellesskap på hvordan v i definerer
grupper av kvinner som ikke bare
er kvinner, men som også er noe
annet, noe mer. Men dette noe
gjør dem ofte mindre, mer
usynlige, mindre innflytelsesrike,
ikke bare i det patriarkalske
system et, men kan skje også
innen/or v årt fe llessk ap, For meg
var det viktig å erkjenne at vi alle
er med å skape maktstrukturer både ovenfra og nedenfra og ik ke
minst på tvers. D et gir styrke å stå
sammen som k v inner, men v i må
tore å se og si at v i er en del av
3

makta i ulike sammenhenger."
Å fo kusere på kvinner so m
kjønn kan usy nliggjøre variasjo nen blant kvinner base rt p å
klasse, rase, se ksuell orientering
eller funksjonsdy kti ghet. D ette er
noe litteratu ren om kvinneorganisering i fag bevegelsen tar
opp. D et kan favorisere hvite
middelklassekvinner og fø re til
en falsk generalisering av kvinners
erfaringer.
Linda Bris kin<3>, fra Canada,
p eker på at kvinneorganisering
i fagbevegelsen heller har gitt
større ro m fo r ulike grupp er m ed
egne behov, so m innvandrere,
h omofil e og les biske, fu nksjonshemmede, urb efolkning.
Kvinneko miteer og konfe ranser
har væ rt steder der det har væ rt
mulig å ta opp ras isme og

homofo bi, selv om det ikke alltid
har væ rt like lett.
H un slår også fas t at kvinneorganisering har væ rt et viktig
eksemp el. Fargede kvinner og
m enn, lesbiske og ho mofile og
medlemmer fra urb efolkning
organise rer seg i økende grad
innafo r fag bevegelsen både
i Canada og E ngland. Det har
vært reist sp ørsmål om dette vil
føre til oppsplitting av de ulik e
grupp ene som slåss fo r likestilling, men det kan også legge
grunnlag for at ulike grupper
kan komme sa mmen ut fra styrke.
På Kvinner p å tvers
konfe ransen i 1999 tok Claus
Jervell fra H o tell- og restaurantarbeiderfo rbundet opp spørsmålet
om å skap e en fagbevegelse der
alle har plass og mulighet til

Briskin (l 998)
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Kollektiv handling utfo rdrer
samfunnets kvinnesy n:
"Genom at handla separat og
kollektivt utmanar kvinnor meins
priv ilegium at satta granser for
kon, dv s. for kvinnor. .... Nar
kv innor gar gemensam sak,
spreinger de granserna for v ad det
innebar at vara k v inna, en som
ska vara tillganglig och inte agera
på egen hand. D e tar ingen
hansyn til den norm som sager at
de saknar handlingskraft.
D armed tydeliggors gapet mellan
kvinnor som ett socialt
konstruerat ideal å ena sidan och
levande k v innors prak tiker på
den andra. O ch motståndet mot
kvinnors sjalvorganisering pekar
ut kon som en makt- og interessekonflikt. " (Fo rbj ud en handlin g, s. 149)
Ko llektiv handling er nødvendig
for å skap e handlingsrom for
kvinner:
"O m man f orfaktar tanken at
det yttersta uttrycket for k v inna!ortryck ligger i at kvinner
fornektes handlingskraft og
handlingsutrymme, retten til selv
å definere "virkeligheten", måste
k v innors frigjore lse erovras genom
att handlingsutrymme skapas. D et

er benamnandet av kvinnor som
oformogna att handla som måste
ov erskrides. Men - og det er mitt
hovedpo eng - denna teoretiske
innsikt måste praktiseras som
politikk. Formågan og retten att
agera kan endast skapas gjenom
kollektiv handlande i olika
sammenheng. H ari ligger det
næra sambandet mellom teori,
ideologi og rorelse " .(samme sted s.150)
Edu ard s p eker p å at når
kvinner handler ko llektivt,
innebærer det ikke bare at de
rekons tru erer katego ri en kvinner,
dvs . gir kategori en kvinn er et
annet innhold, de setter også
navn på menn, og tvinger dem
til å forholde seg til sin sosiale
p os isjo n so m menn og til
ko nstruksjonen av mas kulinitet.
Sprengkraften ligger i den
kollektive handlin gen som sådan,
utover sp esifikke krav, og innebærer en o mdefinering av kj ønnsordnin ge n. Situasjonen end rer seg
fra å handle o m sa mspillet mello m
hva kvinner er og hva m enn gjø r,
til hva kvinner gjø r og hva men n
er. Edu ards hevder at det m es t
forb udte, det er å sette navn på
m enn som p olitisk kategori.

Kvinner p å tvers kan nettopp
sees som en form for kollektiv
hand ling som bid rar til å sprenge
det stereotype kvinn esy net og gi
kvinner større hand lingsro m og
handlingskraft. Der
organiseringen i seg sj øl kanskje
er det aller viktigste. Slik ble det
op psu mmert p å den aller førs te
ko nferansen:
"Vi har skapt noe nytt. Vi har
skapt et forum m ed plass til
k v inners v irkelighet og krav,
med rom til å tenk e og handle
utradisjonelt. D er kvinner ikke er
definert som et problem, men har
styrke fordi v i er k v inner.
Konjeransen er arrangert av
forening er, mange er tillitsv algte,
til dels sentralt i sine forbun d.
Samtidig er det et forum som ikke
er bundet opp til fagforeningssystemet og de etablerte
strukturene, der k v innespørsmål
og kvinner har en underordna
p lass."
D et at kvinner samarbeider p å
tvers av orgam saSJOner og
bevegelser, betyr at de skap er et
ro m der spill ereglene innafor de
enke lte orga nisasjo nene opp heves

Kvinner på tvers l 0 år - Mangfold som grunnlag for fellesskap

Kvinner på tvers l O år - Kvinneorganisering på tvers

de mer prinsipielle spørsmålene
rundt behovet for særegen
kvinneorganisering. Slik er det
skapt et rom for å diskutere
problemstillingene som Briskin
trekker opp i sin proaktive
tilnærming, uten at svaret er
gitt p å forhånd.
Ikke synliggjøring av ulikhet
Briskin peker p å at kvinners
forhold til særegen kvinneorganisering har vært preget av
en dyp ambivalens, dvs. motstridende holdninger. Dette
avspeiler et viktig dilemma, p å
den ene siden kampen for å bli
integrert som likeverdige (og ikke
annerledes) i fagbevegelsens
struktur og organer, og p å den
andre siden anerkjennelsen av at
kvinner er diskriminert som
kvinner og kan trenge egne tiltak
for at slik integrasjon skal være
mulig.
Dette dilemmaet preger også
holdningene som refereres av de
kvinnene som er intervjuet.
Flere viser til at særlig yngre
kvinner mener at egne kvinnetiltak, kvinneutvalg og kvinnepunkter i programmene er
diskriminerende både overfor
kvinner og menn. De vil ha likestilling, og da skal det være likt.
Samtidig skal kvinneperspektiv
inkorporeres i alt arbeid, det skal
ikke være noe eget fokus. Flere av
mine informanter tenker at disse
yngre kvinnene overvurderer
hvor langt likestillingen faktisk er
kommet, og at de vil få seg noen
erfaringer etter hvert. En av dem
sier det slik: '']entene mener seg
likestilt, at de har f ått gjort valga
sine helt uhindra av faktorer
rundt dem, og de har valgt, og de
vil komme til å lykkes hvis de
bare er seg sjøl og går sin egen vei.
D et er ingen sånne hindrer, det
tror de, til de blir stoppet en dag. "
En annen reflekterer p å denne
m åten: "Hva er det som gjør at
det (k v innespørsmål) er
vansk elige og ikke-populære

' Eduards (2002)
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forhindrer nedbygging av
den mannlige dominansen
(hegemoniet).
kvinner19l

Kollektiv handling som
Maud Edu ards utfordrer dette
synet i sin bok: "Forbjuden
handling."

Eduards analyserer eksempler
p å kvinners kollektive aksjoner
i Sverige, og viser at reaksjonene
retter seg mer mot selve kvinneorganiseringen enn mot innholdet
i aksjonene. Hun peker på at
kvinners separate organisering er
vanskelig å kontrollere og derfor
er mer utfordrende. Kritikken og
motstanden mot aksjonene hun
skriver om handlet om hvem som
organiserte seg, hvordan, hvor og
omkring hva. De som organiserte
seg ble omtalt som ikke vanlige
kvinner, og de risikerte å bli
anklaget for å hate menn.
Selvo rganisering var ikke
demokratisk. Kvinner som valgte
en ny arena, f.eks . utenomparlamentarisk arbeid, ble
kritisert for ikke å drive med
legitim politikk.
Hun viser også hvordan
kritikken stadig omformulerte
hva aksjonene handlet om, slik at
kjønn ikke skulle bli en politisk
konflikt- og interessedimensjon.
Dette ser vi ofte eksempler p å
i kvinnelønnskampen, der det
stadig kommer ulike forklaringer
som "viser" at forskjeller i lønn
ikke handler om kjønn, men om
utdanning, stillingstype etc.
Eduards viser til at slike
kollektive kvinneaksjoner rokker
ved formell kjønnsnøytralitet
som en sentral verdi i politikken.
Kjønn får ikke bli en politisk
dimensjon, demokratiet og den
demokratiske samarbeidsånd er
og skal forbli formelt kjønnsnøytral. Kanskj e er det også dette
kampen for å heve kvinnelønna,
bruken av kvinnelønnsbegrepet
og kravet om kvinnepott p å
statsbudsjettet står opp mot.

å slåss for sine egne interesser.
Han viste til erfaringer med egen
organisering av innvandrere og
andre grupper som utsettes for
diskriminering, i forb und et
UNISON i England. Denne
diskusjonen er i liten grad tatt
videre.
Cynthia Cockburn<•l legger
vekt p å at et viktig punkt i en
feministisk strategi for grunnleggende forandring av organisasjoner, er nødvendigheten av
å ta opp spørsmålet om allianser
mellom kvinner, etniske
minoriteter, lesbiske og homofile
og funksjonshemmede, som alle
er målgrupper for likestillingspolitikk. Hun legger vekt p å at
dette er en omfattende politisk
prosess der de ulike gruppene må
væ re aktivt involvert, en prosess
som bl.a. krever synliggjøring av
forskjeller og arbeid med å finne
et felles grunnlag.
I Norge er spørsmålet aktuelt
i forhold til at enkelte fagforeninger har utvidet begrepet
likestilling og likestillingsutvalg
til å omfatte flere former for
diskriminering og undertrykking.
Nylig har regjeringa også foresl ått
at Likestillingssenteret skal
nedlegges og arbeidsområdet
inngå i et felles senter mot ulike
former for diskriminering.
I mitt materiale var holdningene
ulike. En sier det slik:
"Vi har jo veldig mange svake
grupper, vi har homofile, v i har
innvandrere fra ulike nasjoner, og
det føler jeg ofte i LO at det er
lik estilling bare iforhold til
kvinner, vi fikk nettopp en sånn
kartlegging fra lik estillingsavdelingen, og da er man for
.
"
snever, synes ;eg.
En annen ser det fra en annen
vinkel :
"Men det ordet k vinner, det
går det nesten ikke an å si. D et
er kamp om ordet kvinneutvalg
og likestillingsutvalg, og til og
med lik estilling begynner å bli
' Cackburn (1991 )
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saker? Jeg har tenkt mye på disse
unge jentene som vil ha det ut av
vokabularet, ikke kvinner eller
kjønn. Vi skal ha kvinneperspektiv på alt, men ikke skrive
kjønn med store bokstaver foran
på det. Er det et slags ubehag for
de unge jentene? Er det for
forsmedelig at vi ikke har fått til
kvinnefrigjøring eller likestilling?
At de ikke vil innrømme det for
det blir for ubehagelig, ikke orker
å bruke disse ordene. De sier de
ikke kjenner igjen måten vi
snakker på. De snakker om at de
har lik arbeidsdeling hjemme. "
En peker p å at det kan sees
som et resultat av at de yngre
kvinnene faktisk har andre
erfaringer: "Men det har jo også
utviklet seg, jeg tror nok de har
en annen erfaringsbakgrunn enn
kanskje vi har iforhold til samliv,
hvordan man deler, hvordan man
er ute i jobb. Når du ser på vår
foreldregenerasjon, så vil jeg jo
si at det er mer likeverdig. "
Men det kan også sees som
et uttrykk for motsetningen som
Briskin tar opp, disse jentene vil
ha likestilling og vil fjerne alt som
synliggjør forskjell.
Dagens vekt p å individuelle
muligheter kan også gjøre det
vanskeligere å svelge at menn har
mer makt enn kvinner og makt
over kvinner. Jorun Solheim
reflekterte i sitt avslutningsinnlegg på konferansen Kvinner
og makt, juni 2003, over at likestilling kan være en uskyldig og
ren kategori, mens kjønnsmakt er
noe skamfullt, urent, noe som
ikke skal være sånn. Kanskje er
det her ubehaget kommer inn.
Motviljen mot en strategi som
synliggjør kvinners erfaringer er
også i tråd med postmodernistisk
feminisme, som hevder at n år
kvinner handler kollektivt som
kvinner, risikerer de å bekrefte og
forsterke kvinners identitet som
kvinner og opprettholde kj ønnsforskjellene. De bidrar dermed
til sin egen und ertrykking og

'\
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utvanna, fordi man blander inn
diskriminering av innvandrere
inn i det."
Det kommer også fram eksempler
på tilsynelatende motsetninger
mellom ulike perspektiv:
"Vi hadde jo det at vi skulle
ha 70 % kvinner i den valgte
ledelsen, og forrige valgkomite
tok hensyn til det. Da var det mer
enn det i forbundsstyret. Men sist
gikk de vekk fra det, fordi de
mente, bl.a. det med homofile og
innvandrere, og de mente at det
kanskje var viktigere å få inn en
homofil. Og det sa de klart fra
om på talerstolen at de hadde
valgt å legge det litt bort nå, for
de mente det var ting som burde
veie tyngre".
"Nå har andelen innvandrere
økt, men da har kvinneandelen
gått nedover, fordi vi ikke f år
med oss innvandrerkvinnene, og
da kommer mennene på banen,
så vi føler at det å f å innvandrerk vinnene med det er en stor
utfordring. "
N år hensynet til å få inn
kvinner, innvandrere og homs er
oppfattes å kollidere, slik de gjør
i disse eksemplene, bygger det p å
en forutsetning om at antallet
hvite, heterofile menn skal være
konstant, og så får alle
"særgruppene" dele resten.
En annen måte å se det på, i tråd
med Cockburn, er at en allianse
mellom ulike diskriminerte
grupper ville utfordre posisjonen
til hvite, heterofile menn.
Det er ikke enkelt å håndtere flere
undertrykkende p erspektiver p å
en gang:
"Vi holdt på å diskutere en
gang om v i skulle hatt et nettverk
for kvinner, og da var jeg livredd
for at vi skulle ha ett innvandrernettverk og ett norsk kvinnenettverk, og så skulle v i norske
k v inner diskutere faglig spørsmål,
mens de skulle ta seg av andre
problemstillinger. Så det er en
balansegang å finne ut hvordan

en skal få til alt. Så ikke det ene
knekker det andre."
(s itat fra et intervju)

Til forskje ll fra Cockburns
strategi er en sammenslåing av
ulike likestillingsperspektiv i likestillingsutvalg i fagbevegelsen eller
i statlig regi ikke et resultat av
bevisste valg hos organiserte,
bevisste grupper av dem det
gjelder, som sjøl finner fram til
et felle s grunnlag.
Det er et dilemma at slike
sammenslåinger representerer en
sammenslåing ovenfra - avgjort
av priviligerte grupper, ofte med
gode hensikter, men kanskje også
med ideer om at dette er spørsmål
som kan settes bort til et utvalg.
Cockburns strategi med et
bevisst, likeverdig samarbeid som
kommer i stand ned enfra,
forutsetter former for egen
organisering både av kvinner
og av ulike diskriminerte grupper,
slik at det blir en allianse av sjølstendige parter med egen styrke.
Kvinner p å tvers vil ikke bidra
til å styrke det stereotype bildet
av kvinner som hvite, heterofile,
funksjonsfriske, i kvinney rker
i offentlig sektor med mann og
to barn. Dette krever bevisst
jobbing. Kvinner har mye
erfaring med å bli usynliggjort
som m å brukes aktivt for å unngå
å gjøre det samme innenfor eget
fellesskap.
Innafor rammen av en årlig
konferanse er det begrenset
mulighet for å skape rom for at
alle individer og grupper blir like
synlige, men det er nødvendig
hele tida å holde spørsmålet
åpent. Det er nødvendig med
en bevisst holdning til at sterke
fellesskap bare kan bygges
dersom det er rom for å ta opp
undertrykking og usynliggjøring
innad. Kvinner vet bedre enn
mange andre at enhet ikke kan
bygge p å at noen må tie stille om
undertrykking.

Kvi nne r på tvers l O år - Kvinneorganisering på tvers

Kvinner på tvers 10 år - Åpning av konferansen "Kvinner på tvers" 1996

ÅPNING AV KONFERANSEN
Vi har levd med
bildene bestand ig.
C
Bildene av pionerene
0
u,
som tenkte den
u,
uhyrlige, dristige og
u
grensesprengende
~
Ill
tanken at ingenting
behøvde å være slik
u,
som det var. "Hvem
~
skaffer slottets herre
Q)
brød, men lever selv
~
i bitter nød? " spørres
det i en gammel sang
som vi fortsatt synger.
"Jo , det er arbeidsmannen, " lød svaret.
Fra det svaret steg
nye spørsmål : Er det rettferdig?
Hvorfor er det slik? Kan det
forand res? Og hvem kan
forandre?
En av de første som svarte
på disse spørsmålene, var
Marcus Thrane . "Arbeiderne bør
ik ke lenger væ re tilfredse med
det bestående," sa han . "Fo r
a rbeidernes rettighete r vil jeg
kjempe, og søke å formå dem til
selv å kjempe fo r deres fremtids
vel ; ti legger ikke arbeiderne
selv hånd på verket, er det ikke
sannsynlig at deres still ing
i samfunnet forbedres ."
Et nytt samfunn , sosialisme,
skapt av a rbeiderne sjøl . Det
svaret brakte Marcus Thrane til
tu kthuset. Men ordene hans fikk
asyl i tusenvis av hjerter. Og han
ble ett av de første bildene, en
person med navn , ansikt, tanker,
håp . Siden kom det flere.
Arbeiderne var ikke lenger en
g rå , usynlig og umælende
masse . Gjennom sin egen kamp ,
sine egne handlinger, trådte de
ut av skyggen .
Vi har levd med b ildene
bestandig . De er en del av oss,
av kampen vår og av drømmen
om framtida . Og likevel. Det er
noe galt med disse bildene .
"Hvem skaffe r slottets herre b rød ,
men lever selv i bitter nød? " spør
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sangen , og svarer: arbeidsmannen . Fra det svaret stiger nye
spørsmål : Hvem bakte brødet?
Hvem serverte det, både til
slottets herre og til arbeidsmannen i den trange hytta?
Hvem tok sjøl den minste biten
så mann og unger skulle få nok
når det var knapt om mat?
Hvem var oppe først og sist
i seng?
Den unge Aleksander erobret
India .
Han alene?
Cæsar slo gallerne.
Hadde han ikke i det minste med
seg en kokk?
- spør Bertolt Brecht i diktet "En
lesende arbeiders spørsmål ". Når
vi ser på bildene, kan heller ikke
vi unngå å spørre :
Arbeiderbevegelsens p ione rer
kjempet og organiserte . Hadde
de ikke i det minste med seg en
ko kk? En vas kehjelp? En barne pike? En lappeskredder? En
sykepleier? Kort sagt : Hadde de
ikke med seg ei kone?
På de strålende portrettene av
slottsherrer som en kan se
i mange fine gallerier, stå r de
der, velnærte, i klæ r av silke og
fløyel og skuer ut over sine egne,
bugnende åkrer. Ingenting røper
at noen er usynlig til stede
i b ildene : nemlig herrenes
undersåtter, de som gjør det
arbeidet som er forutsetninga
for at herrene kan stå fram slik
de gjør på portrettene .
På bilder av pionerene, som
henger rundt i arbeidersamfunn
og folkets hus i hele landet, er
også noen usynlig til stede . Det
er kvinnene, som gjorde det
arbeidet som var forutsetn inga
for at pionerene kunne stå fram
slik de gjorde. Dermed blir
bildene doble : De er bilder av
klassekjempere, men samtidig
bilder av herrer. Slik symboliserer
de en halv frihet, en halv rett-

•

tvers

•

Begrepet kvinnelønn tar sikte på å avdekke
undertrykking og slåss for endring. Eva-Mo
Holmen er møte leder på demonstrasjonen
i februa r 19 96 .
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Arbeiderkvinnen. Plakat fra l .mai 1923. Ett av
12 bi lder som ble avduket på konferansen i
1996.

ferdighet, et samfunn
som kalles nytt, men som ikke
gjø r slutt på det eldste av alle
undertrykkingsforhold : Menns
dominans over kvinner.
Og det er me r. Vi spø r ikke
bare: Hvor er bildene av
kokkene som pionerene trengte
når de dro i felten for arbeide rbevegelsens sak? Vi spør også :
Fantes det ikke kokker som sjøl
kjempet, som organiserte andre
kokker? Fantes det ingen som
krevde en hel frihet, en hel
rettferdighet, et virkelig nytt
samfunn? Jo, de fantes . Men
bildene deres har vi ikke levd
med bestandig . Marcus Thrane
havnet i tukthus, men han fikk
også en soleklar plass i historia .
Kvinner som kjemper, blir forsøkt
visket ut av den samme historia .
Slik skal vi fortsatt tro at det
eneste mulige bildet av frihet,
rettfe rdighet og et nytt samfunn
er et bilde der vi er usynlige og
mannen på sjølsagt vis står fram
som herre .
Men disse b ildene godtar vi
ikke lenger. Og det vi ikke
godtar, kan vi forandre . Vi har
funnet fram våre egne b ilder.
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stemmer. D et er skrevet mye om
menns nettverk som et viktig
grunnlag fo r deres makt. En av
dem jeg intervj uet sier det slik:
'']eg synes jeg merker at menn er
v eldig lojale overfor menn, menn
samler menn rundt seg, og de står
sammen." Hun beskriver hvordan
menn i fa gforeningss tyret ofte har
snakket sammen fø r saker
behandles i styret. Et nøkkelspørsmål i mange verv er nettopp
å ha kontakter som sikrer
informasjon og allianser. Hvilke
kontakter bestem mer hvilken
informasjon. Som en uttrykte det:
"Kvinner på tvers er et nettverk,
akkurat som LO-foreningene
i O slo har et nettverk, så har
dameforeningene et nettverk.
Og det er to forskje llige ting."
Kvinner på tvers sin erfaring
er at egen kvinneorganisering
styrker kvinners stemmer som
kollektiv, men det skaper også
bånd mellom ulike kvinne r, bånd
som kan brukes på arenaer som
allerede er etablert, men også til
å skape nye .
Tvetydig forhold til kvinneorganisering

Kvinner på tvers har paradoksalt
nok ikke noe entydi g forhold til
nødvendigheten av at kvinner
organiserer seg særegent. Slik
presenteres hovedid een:
"Kv inner på tvers er først og
fremst en ide, en måte å jobbe på.
I deen om at samarbeid mellom
fagforeninger, k lubber, kvinne-

organisasjoner, på tvers, utafor
systemet, form elt og uformelt, er
nødvendig for å slå gjennom med
kvinners interesser i smått og
stort." (In fo rm as jo nsbrosjy ren til Kvinn er
p å tve rs)

Formuleringen er tvetydig.
Fagforeninger, klubber og
interesseorganisasjoner, uavhengig
av kj ønn, sees som nødvendige
ledd i samarbeidet for å slå
gjennom med kvinners interesser,
her understrekes nødvendigheten
av breie allianser på tve rs, også
med menn . Samtidig fo rteller
navnet, Kvinner på tvers, og de
deltakende organisasjonene so m
i all hovedsak er kvinnedominerte, eller kvinnegrupp er
innafor mannsdominerte, om et
kvinnesamarbeid.
Også praksis inneholder
samme tvetydighet, konferansene
er åpne for menn, uten at det
gjøres noe eget arb eid for
å mobilisere dem, og de utgjør
bare noen få. I invitasjonsbrevene
som hvert år går ut til
orga msasionene, presenteres
konferansene på fø lgende måte:
"- som det eneste forum hvor man
kan samles om k v inners kår
i arbeidsliv og samfunn på tvers
av privat og offentlig sektor, på
tvers av organisasjonsskiller og på
tvers av alle nivåer
i organisasjonene."
Arbeidsgrupp a har hele tida
bestått av kvinner, i mange år uten
at det ble gjo rt til tema.
I forbindelse med kvinnelønnsdemonstrasjonen i 1995 stilte
Lærerforbundet med en mannlig
representant til arbeidsgrupp as
arbeid med denne, og dette ble
ikke oppfattet som problematisk
av noen. D e førs te arbeidsgrupp ene besluttet, å invitere
kvinnegrupp er, kvinneutvalg
eller kvinnenettverk innafor
mannsdo minerte fo rbund til
samarb eidet, men ikke de mannsdominerte organisasjonene i seg
selv. Brosjyren fra 1996 beskrev
arb eidsgrupp a som et fo rum av
kvinner.
D ette prinsippet ble utfordret

i 1999 da en mannlig representant
for en slik fagfo rening ønsket
å delta i arbeidsgruppa. Saken ble
grundig diskutert i arbeidsgruppa,
og det var ulike syn. Flertallet
ønsket at arb eidsgrupp a skulle
fo rb eholdes kvinner. H er følger
et utsnitt av svarb revet:
"Bak grunnen for denne
avgjørelsen er at vi mener at det
trengs et særegent organisert
k v innearbeid på tvers i fagbevegelsen og mellom kvinnebevegelsen og fagbevegelsen, og
at v i ser arbeidsgruppa i Kvinner
på tvers som et ganske unikt
forumfor slikt samarbeid.
Vi ser undertrykkinga vi er
utsatt for som kvinner som et
viktig fe lles grunnlag for
samarbeidet i gruppa. Samtidig
skapes et rom der kvinner ikke
lenger er "de andre" iforhold til
en mannlig norm. I et samarbeid
mellom kvinner er det enighet og
uenighet mellom kvinner som blir
synlig og vik tig. Vi velger i denne
sammenheng bort uenigheter og
ulikt perspektiv mellom kvinner
og menn.
Vi ønsker et samarbeid på v åre
egne premisser. Erfaringer v iser at
et lite mindretall menn i en slik
gruppe gjør en stor forskje ll. Både
fordi andre spørsmål blir viktige,
og fordi kvinner da for holder seg
spesielt til mennene.
D et var uenighet om denne
avgjørelsen. Mindretallet mente
at v i trenger samarbeid med alle
som støtter v åre saker for å f å
gjennomslag, og at vi ikke har råd
til å stenge ute menn som vil gå
inn i et samarbeid på våre
premisser. V ansett vil gruppa
i hovedsak være et kvinnesamarbeid og bestå av kvinner. "
Brevet avsluttet med et ønske
o m samarbeid og allianser på
ko nkrete saker og øns ket
velkommen til konferansen.
D et kan se ut til at tvetydi gheten i fo rhold til menns
deltakelse har gjort det muli g med
en brei kvinneorganisering, uten
å utfordre uenigheten blant
deltakerne og organisasjonene på
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Briskins beskrivelse av en
proaktiv tilnærming passer
umiddelbart godt på Kvinner
på tvers.
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ET UFORMELT FORUM som okke er bundet opp ,
hovedsammenslutninger eller andre strukturer

ET FORUM HVOR KVINNER okke defineres som
problemet, men hor s tyrke fordi v, er kvinner

Brosjyren beskriver en organisering som har tatt et aktivt valg
for å styrke kvinners stemmer, ta
opp deres interesser som arbeidere
og fagforeningsa k tivister, og lage
en setting der de kan utforme
strategier på bakgrunn av egne
erfaringer, som var Briskins
formuleringer av en proaktiv
tilnærming. Temaene på konferansene synliggjør kvinners
arbeids- og livs betingelser, både
forhold som rammer kvinner
særskilt, og analyser av hvordan
de store sakene i tida får særli ge
konsekvenser for kvinnene.
Erfaringene ligger til grunn for
diskusjon om strategi.
Kvinner på tvers sin rolle
i kvinnelønnskampen er et godt
eksempel på avvisning av troen
på kjønnsnøytralitet. Begrepet
kvinnelønn tar sikte å avdekke
kvinneundertrykkinga som
grunnlag for å slåss for endring,
og styrke kvinnene som aktiv
kraft i kampen med en egen
stemme. Bruken av begrepet
hviler på en oppfatning om at
å dekke over kvinneundertrykkinga gjennom bruk av
kjønnsnøytrale begreper kan
-
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bidra til å fastholde forskjellene.
Briskin beskriver dette på
organisasjonsnivå. I mine
intervjuer går aktivistene nærmere
inn på hvordan dette ser ut fra
dem som har deltatt. De ble bedt
om å beskrive Kvinner på tvers og
spurt hva Kvinner på tvers hadde
betydd for dem. Tre elementer går
igjen. Kvinner på tvers er et sted
du henter kunnskap og får del
i ulike erfaringer, det er et
spennende møtes ted med rom
for uli ke kvinner og ulike syn, og
det gir et bredt kvinnenettverk.
Et typisk svar kan være:
"H vis jeg skulle beskrive det
helt ut fra hvordan jeg har
oppfatta det, så vil jeg si at det er
et spennende sted å være, det er
mangfoldig, det er kvinnesak fra
mange sider, og det gjør at det har
vært veldig lærerikt å være der for
min del, i forho ld til det å se på
kvinners situasjon fra mange ulike
ståsteder. D et er et forum som er
veldig oppdatert, det gjør også at
det er spennende å være der. Så er
det liksom litt næringsrikt i forhold til det å være tillitsvalgt,
fordi forumet har som ambisjon
å samle så mange på tvers."
Flere legger vekt på at de får
til gang til diskusjoner, erfaringer
og kunnskap de ellers ikke ville
ha få tt del i, fra mange kanter, og
at de skjønner mer av hvordan
andre organisasjoner tenker. D ette
bidrar trolig til økt fors tåelse av at
pro blemer i egen organisasjon
eller bransje ikke er helt spesielle,
men henger sammen med
kvinnenes posisjon i samfunne t
og fagbevegelsen som helhet. Slik
bidrar det til å styrke kvinnebevisstheten. Det ser ut til at
nettopp allsidig kunnskap om
kvinners situasjon og erfaringer
er et viktig grunnlag for å kunne
ta opp kvinners interesser som
arbeidere og fagforeningsaktivister og styrke kvinners
stemmer.
Flere legger vekt på at klimaet
i diskusjonene har gjort det mulig
å utvikle nye tanker. ''jeg synes
det var veldig utviklende og

spennende og veldig mye flotte
folk, og så var det raust, det var
liksom ikke at man satt på hver
sin tue, man klarte å utveksle
erfaringer og komme videre
sammen. " Romslig er også et
ord som blir brukt. En sier at
"Kvinner på tvers er et sted hvor
det føles veldig behagelig
å eksperimentere med brainstorm
og tankevirksomhet", en annen at
det er sted å "bryne seg".
Uformelt er et nøkkelord:
"Uformelt, samtidig som også fo lk
med form elle posisjoner har vært
uformelle i Kvinner på tvers, det
tror jeg vel kanskje har vært noe
av styrken til Kvinner på tvers,
sånn som jeg har sett det. "
Svarene kan tyde på at en
foru tsetnin g for å styrke kvinners
stemmer og lage en setting der
kvinner kan utforme nye
strategier, er at det er uformelle
rom for høyttenkning og
eksperimentering. D ette rimer
også med erfaringene fra fl ere
konferanser, der mange nettopp
ønsker seg fl ere uformelle fora
for å komme videre i ulike
diskusjoner om strategi.
D et mes t slående i intervj uene
var kanskj e hvor stor vekt som
ble lagt på nettverket deltakerne
hadde få tt gjennom Kvinner på
tvers. Følgende svar er typisk:
"Og så var det et nettverk.
Fordi mange av dem som jeg ble
kjent med i Kvinner på tvers,
mange av damene, har jeg truffet
i andre sammenhenger etterpå.
Og det har vært nyttig og det har
vært hyggelig. "
Mange legger vekt på nytten
av å kjenne hverandre når en
møtes i andre sammenhenger, det
gjør det lettere å snakke sammen
og samarbeide. Andre legger vekt
på at det har gjort det lettere å ta
egne initiativ til kontakt med
andre organisasjoner, når en
kjenner dem en skal snakke med
fra Kvinner på tvers, både for
å be om støtte og gi støtte til ulike
aksjoner.
Nettverk er et svært konkret
bidrag til å styrke kvinners
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Rigoberto Mene hu. Fredsprisvinner fro
Guotemo lo 1992.

(Mannsportrettene i Samfunnssalen ble deretter dekket til ett
for ett av kvinnebilder. Se
opplisting side 22)
Vi har strevd for å finne disse
bildene . Historias viskelær har
vært effektivt. Men vi har en
historie . Og vi ønske r å skape
historie. Med Marcus Thranes
ord :
"For kvinnenes rettigheter vil vi
kjempe, og søke å formå dem til
selv å kjempe fo r deres fremtids
vel ; ti legger ikke kvinnene selv
hånd på verket, er det ikke
sannsynl ig at deres still ing
i samfunnet forbedres ."
I dag er vi nesten ba re
kvinner i salen . Og det er bare
bilder av kvinne r på veggene .
De usynlige har gjort seg synlige
- ikke minst fo r hverand re.
Hvis vi sjøl skal skape vå r egen
histo rie, må vi se hverand re fo r
å bli ei kraft. Så se nøye på
denne fo rsaml inga , og på d isse
b ildene på vegg en, fo r det bl ir
leng e til de re får se noe
li knende . Tenk på dage n i dag
når usynligg jøringa igjen
setter inn - i fag bevegelsen,
i po litikken, i media,
i hverdage n. Vi finnes. Vi har

historie . Vi skaper historie.
Men det er noe galt med våre
bi lder og så. De bildene vi har
de kket til, på beropte seg å være
portrette r av a rbeiderbevegelsen s
pione rer. Ikke mannlige pionere r,
ikke mannebevegelsens pione rer.
For mannen er ikke kjønn , han
er det almengyldige menneske .
Han represente rer alle .
De bildene vi har hengt opp,
er ikke almengyld ige . De er
bilder av kvinnelige pionerer
elle r kvinnebevegelsens pionerer.
De representerer ikke alle . De
representerer ei særgruppe .
Bildet av mannen som det
almengyldige mennesket er
grunnleggende falskt . Et slikt
bilde kan bare skapes gjennom
makt - den overo rdnede i et
maktforhold regner ikke den
underordnede som fullt ut
menneskelig på linje med seg
sjøl. Og den underordnede
smittes av det samme synet.
Når vi har dekket bildene
av det almengyldige mennesket
med bare kvinnebilder, så er det
nettopp fo r å unde rstreke dette
poenget: Mannen kan ikke
representere alle. Han er verken
me r eller mind re almengyld ig
menneske enn oss. Og for
å avskaffe det maktforholdet
som gjør bildet av mannen som
det almengyld ige m ennesket
mulig , må kvinner samles, vi
må se hverandre, og vi må slåss .
Vi har hengt våre kvinne bilder over m annsbildene som
hang her fra fø r. Det er ikke fo rd i
vi ønsker å snu dom inans forhold et på hodet. Vi vil ikke
erstatte ett almengyld ig menneske
med et a nnet. Vi vet at det er
ma nge som mangle r på våre
bilder, blant a nnet de mannl ige
pion erene . Deres histori e vever
seg i vår. Visst va r det usynligg jøring og undertrykkin g . M en
det va r også felles ka m p og
fell es sak. O g det er for
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eksempel bare ett mørkt ansikt
på våre bilder - Rigoberta
Mench u . Er det almengyldige
menn esket hvitt ? Er den
almengyld ige kvinne hvit?
Utgangspunktet fo r
bevegel sen "Kvi nner på tvers"
va r konk rete krav: Ei lø nn å leve
av, ei a rbeidstid å leve m ed . Fo r
å slåss sammen fo r disse
kravene, m åtte vi bryte fag bevegelsens vanl ige rammer
og skape noe nytt. I kjølvannet
av konkrete kvinnekrav
oppdager vi stad ig nye mønstre
som må brytes de rsom vi skal
slippe å leve som fremmede i et
samfunn o rgan isert fo r a nd res
behov.
A rbeiderbevegelsens
pionerer tenkte en stor tanke :
At samfunnet skulle væ re
organ isert, for å ivareta , ikke
slottsherrenes behov, men
vanlige folks, arbeid smannens .
I dag er slottsherrene erstattet
med de gylne fallskje rmenes
adelskap . Tanken er ikke m ind re
viktig og mindre stor fo r det.
Men det falt ikke a rbeiderbevegelsens mannlige pionerer
inn at kvinners behov skulle telle
i organiseringa av samfunnet,
og det er fortsatt en nokså fjern
tanke for mange av vå re
mannlige fagfo ren ingska m erate r.
Jeg jobbe r på un iversitetet.
Det er et sted der kvinne rs
kunnskape r og kval if ikasjone r
bl ir systematisk nedvu rdert, og
de r det er et alvo rli g hand icap
å ha ansva r fo r barn hvis en skal
gjø re ka rri ere. Universitetet er
laget fo r me nn . Her trengs det et
nytt mønster, so m på a lle an d re
sa mfunnso mrå der.
M en når jeg sitter på jobben
og skriver fo re lesnin gsn otater, så
ko mmer Pa rvath i fra Sri Lanka
inn og vasker kontoret mitt. O g
skjønt jeg tjener mindre enn de
fleste av mine mannlige kolleger,
så tjener hun mye mindre enn
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meg . O g det er hun, ikke jeg,
som først vil få belastningsskader
i rygg og skuldre. Det er henne,
ikke meg som ledelsen på
universitetet lager effektiviseringsprosjekt for å rasjonalisere vekk. Det er hun, ikke jeg,
som får slengt skjellsord etter
seg på trikken hjem, fordi fjeset
hennes er brunt på en måte som
ikke går vekk om vinteren . Det er
hun, ikke jeg, som går i angst
for at ungene skal bli trakassert
på skoleveien fordi fjesene deres
er brune på den samme måten .
Det er hun, ikke jeg , som daglig
kan lese i avisa og se på TV
at hun er et problem og en
belastning for det norske
samfunnet, og at vi på alle
mulige måter må sikre oss mot
at det kommer flere av hennes
slag til landet.
Parvathis behov må telle
i organiseringa av samfunnet. Vi
trenger Parvathis bilder. Ellers blir
det likevel bare en halv frihet,
en halv rettfe rdighet, et nytt
samfunn der gamle undertrykkingsforhold lever videre .
Så bildene våre i dag , de er
bare en begynnelse. De er en
protest og en utfordring, mot den
enøyde visjonen, mot ideen om
at de frigjorte kan ha sitt eget
tjenerskap . Men de er også en
utfordring til oss sjøl : Kampen
vår må ikke lukke seg. Den må
åpne seg, mot et samfunn der
tanken om det almengyldige
mennesket er menings løs og
selvfølgelig på samme tid, fordi
ingen er mønster og ingen
er særgruppe, men alle er
mennesker, rett og slett. Mange
bittesmå skritt, mange store,
tunge slag og mange vanskelige
veivalg ligger mellom dagen
i dag og dette målet. Men uten
et slikt mål - hva blir det da som
bestemmer retninga når vi går?
Hverdagslige krav og store
mål, slik må kvinners kamp
være . Jeg vil avslutte med et lite
dikt om en kvinne som visste
akkurat det. Hun deltok i en stor
opprørsbevegelse i India for nes-

ten 50 år siden . Men hun hadde
passet godt her i dag. Og ved
å lese diktet, henger jeg liksom
opp bildet av Jamalunnisa Baji,
ett av alle de bildene vi trenger
for at galleriet vårt skal bli like
rikt som den bevegelsen vi må
være en del av :
De lærte oss ord
som store, fargesterke
silkefaner:
Frihet ! Rettferd !
Men vi visste
at en må være nøye
med de små stingene
på vrangen .
Derfor sa vi :
Britene ut av India
Egne latriner for kvinner
i hver landsby !

Kvinnebildene til Kvinner på tvers:
1. Ellisif Wessel (1866-1949).

Hun tok initiativ til å starte
fagfore nin gen N ordens Klipp e
i 1906 og representerte
kontinuiteten i fagfore ningen.
2. G ina Krogh (1847-191 6) .
Kvinnesakskvinne. Var med på
å starte N orsk Kvinnesaks-fo rening i 1884 og Landskvinnestemmerettsfor enin gen i 1885.
Hun var form ann i Norske
Kvi nn ers N asjonalråd fra det ble
stiftet i 1904.
3. Elise Ottesen-Jensen (18861973 ). Hun ble fø dt i N orge og
var sosialarbeider i Sveri ge. Hun
var fo rfatter og en foregan gskvinne når det gjelder seksualopplysning og familieplanl egging.
4. Fyrstikkarb eiders treiken i 18 89.
3 72 kvinnelige fyrstikkp akkere
ved Bry n og Grønvold fyrstikkfa brikker i O slo gikk ut i streik
fordi lønna ble satt ned. Streiken
fø rte ikke til større resultater for
de streikend e, men den fikk stor
betydning for arb eiderbevegelsen.
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6. Bergljot Larsen (1883-1968).
N orsk sykepleier. Hun stiftet
N orsk Sy kepleierfo rbund i 1912
og var fo rmann der 1912-1935.
Hun var redaktør av tidss kriftet
Sykepleien 1912-1947.
(bildet var utl ånt fra Norsk
Sykepleierforbund og tilhører
ikke Kvinner på tvers) .

problematisk e strategisk e
budskapet som ligger innbak t i en
slik tilnærming - et budskap som
ikke bare "gir offeret skylda",
men som også for utsetter at det
å være/bli som menn er løsningen
for kvinner. " F ø rst når kvinner
er blitt som menn, skal de få plass
i styre og stell.

7. N ei til EU/EØS fra EUkamp en. Kystkvinner mot
EØS overleverte lappetepp et
til Sj øfarts- og fiskerikomiteen
30. september 1992.

E n klassisk kritik k av mangelmodellen gis av Wenche
Bj ørnebekk i sitt innlegg på
Kvinner på tvers i 1998, Om
kvinnepolitikk og egne kvinneretta tiltak når det bare er 20%
mannlige medlemmer:
"H va er det som skjer når er
k lubb som består av 15 framifrå
kvinner velger den ene mannen
til k lubbleder? To år på rad ? Uten
kampvotering. Går alle kvinnene
på videreutdanning samtidig som
de har små barn? Eller er de
uinteresserte og pysete? Kanskje
er spørsmålene gale og avleder
derfor gale svar. H vis vi
isteden/or å se på den enkelte
kvinne, ser på innholdet i vervet,
og på den måten deforv entes løst,
tror jeg vi er nærmere et svar. "

8. Førskolelærers treiken 1995.
Streik som fo kuserte på kvinn elønn og likelønn under tariffoppgjøret. Bildet viser kvinner
(førskolelærere) kledd i dress
og slips, som demonstrerer med
ulike plakater, bl.a. "M å vi se ut
so m menn fo r å tj ene som
menn? "
9. Kamp mot velferd smeldinga.
Bilde fra enslige fo rsørge res
situasjon i 1996. Bildet viser to
kvinner og ett barn med plakat:
"Forsvar velferdsstaten. Stopp
ve lfe rd smeldin ga !"

3. En proaktiv161 organisering

10. Kvinner i Barentsregionen.
Konferanse for kvinner
i Barentsre gionen i april 1996.
Kvinner fra N orge og Ru ssland
diskuterte behovet fo r gjensidig
hj elp og samarb eid. D e var også
på gata og demonstrerte.
11. Rigoberta M enchu.
Fredsprisvinner fra Guatemala
1992.
12. H elga Karlsen (1982-1936).
Arbeiderp artiets fø rste kvinne
på Stortinget i 1928. Bys tyret og
skolesty ret i Oslo i 20-åra. I 1932
første kvinnelige formann i O slo
Arbeidersamfunn. (D ette bildet
hang fra før i Samfunnssalen, og
tilhører ikke Kvinner på tvers) .

kvinneorganisering er viktig fo r
å utvikle kvinnebevissthet,
bevisstheten om at diskrimineringen vi utsettes for so m
kvinner, ikke skyldes at det er oss
sjøl det er noe i veien med, men at
kvinner systematisk undertry kkes
som kj ønn. En slik beviss thet er
nødvendig for å utløse kampkraft,
gjenn o m at raseri og frustrasjon
vend es til fe lles handling utover
istedenfo r fora kt som vendes
innover. D ette innebærer at
kvinners konkrete erfaringer so m
kvi nner kan bli en kraft, spissfo rmulert at kvinner har styrke
fordi de er kvinner, i motsetning
til oppfatningen om at kvinnene
utgjø r et p ro blem. Erfaringer
viser at i mannsdomine rte
organisasjoner må kvinnebevissthet tilføres utenfra
gjennom deltakelse i kvinnekampen og kontakt med
kvinnebevegelsen.<81
Kvinner på tvers - proaktiv organisering

Kvinner på tvers er et samarb eid
på tvers av kvinnebevegelsen og
fagbevegelsen som først og fr emst
er organisert rundt en årlig
konfe ranse. Diskusjon er er den
sentrale delen av virkso mheten.
D et finn es i utgangspunktet ikke
noe enhetlig ideologisk grunnlag,
Kvinn er på tvers saml er kvinner
og organisasj oner med ulikt syn
på kvinneorganisering og strategi.
Samtidig har Kvinner på tvers
i løpet av ti år utviklet en
forståelse av seg selv og en måte
å jobbe på som kan analyseres
utfra Briskins tilnærminger.

Kvinner på tvers - et aktivt va lg for å styrke
kv inners stemmer. Konferansen i 200 l.

6
Proaktiv er vanskel ig å oversette . Med det menes en pol itikk som ikke bare forholder seg ti l eller reagerer på forhold som er skapt og definert av
andre, men som sjøl aktivt ana lyserer sin egen situasjon og setter sine egne mål.
7
Dette omtaler hun som essens iolistiske påstander.
8
Jensen (l 995) .

5. Arbeiderkvinnen. Plakat fra
1. mai 1923 .
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D ette dreier seg, ifø lge Briskin,
om et aktivt valg fo r å sty rke
kvinners stemm er, ta opp deres
interesser so m arb eidere og fag fo reningsaktivister, og lage en
setting der de kan utforme
strategier på bakgrunn av egn e
erfaringer. En slik tilnærming
bygge r på en anerkj ennelse av
at kvinner har eg ne erfarin ger
på grunn av sitt kj ønn og har et
annet forhold til makt enn menn.
En slik egen kvinneorganisering by gger på en analyse
av at kvinners p ro blemer er
et res ultat av strukturell og
ideologisk diskriminering, og at
kvinner må organisere seg
kollektivt fo r å oppnå institusjon elle fo randringe r. I den

prosessen må de ta med seg sine
erfaringer som kvinner. Et
eksempel på dette kan væ re å sette
sø kelys på utfo rm ing av tillitsvalgtrollen og se på om den passer
fo r en alenemor. Et annet
eksempel fra intervjuene er at
kvinneutvalg har sett på
organisering av årsmøter for
å bidra til at det skal væ re trygt
å delta og komme med forslag.
Briskin understreker at hennes
syn ikke baserer seg på pås tand er
om biologiske kj ønnsforskj eller,
påstander om hvordan kvin ner
egentlig er!7), men ser kvinners
erfarin ger som sosialt konstitu ert.
D ette innebærer at kvinners
p osisjon i samfunnet og kvi nneund ertrykkinga gir dem felles
erfaringer. Hun tar også opp at
stereotyp ier om at kvinner er mer
o msorgsfull e og emosjonelle av
natur kan bli brukt til å begrunne
egen organisering. D et er derfo r
nødvendi g å væ re ty delig
i å argumentere for særegen
kvinneorganisering ut fra
ko nkrete samfunnsmessige
erfarin ger i en gitt historisk
situ asjon, fo r ikke å bygge opp
om slike stereoty pier.
En slik proaktiv til nærming
avviser tro en på at kj ønnsnøytra l
integrasjon, på samme betingelser
som menn, er mulig eller
represe nterer en løs ning. Den tror
ikke kj ø nn kan gjøres irrelevant
gjenn o m gode intensjoner, og
anerkj enner at kj ønnsnøytrale
tilnærminger fakti sk kan forsterke
status qu o, fordi de usynli ggjø r
und ertry kkingas gjennomtren gende karakter. Briskin
und erstreker at strategier som
tar kjønn med i betraktningen
er nødvendige fo r å avspeile
kvinners erfaringer og
overko mme kvinners ulemper
og for å sette søkelys på hvordan
strukturell ulikh et opererer. Egen
organisering er en slik strategi.
Jeg vil legge til at slik særegen

- - --- -

Kvinner på tvers l O år - Kvinneorganisering på tvers

USA, Canada og Australia har
det vært m ye disku sjon om egen
organisering av kvinnene, og
mange fagforbund har etablert
egne strukturer med kvinneutvalg
og kvinnekonferanser, d et sis te
også innafor hovedorganisasjoner
tilsvarende LO som helhet.
Linda Briskin<si har forsket p å
særegen kvinneorganisering, bl.a.
i Canada. Hun understreker at
det i diskusjonen om egen
kvinneorganisering er viktig å
skille mellom separatisme
(a tskillelse) som et mål i seg sjøl
og egen k v inneorganisering som
en strategi - som et middel for
å oppnå et mål. Slik hun ser det
innebærer separatisme ofte en
åp en avvisning av å jobbe sammen
med menn og at en ser p å det
å bygge alternative samfunn som
en løsning, framfor å forandre
den dominerende sosiale
strukturen i organisasjonen
eller samfunnet. Mens egen
organisering er en strategi for
å styrke kvinner i kampen for
å endre de politiske og
økonomiske forholdene.
Kvinner i fagbevegelsen har
i all hovedsak argumentert for
egen kvinneorganisering som
strategi og ikke for atskillelse,
men de er ofte blitt møtt med
at de er separatister og avvist på
grunn av det. Briskin mener at
sammenblandingen innebærer
at egen kvinneorganisering ofte er
blitt sett som en splittende strategi i fagbevegelsen, istedenfor
et middel til å styrke, ikke bare
kvinners stemmer, men hele
fagbevegelsen .
Briskin opererer med
3 tilnærminger til egen
kvinneorganisering.
1. Ghettoisering
En rød tråd i motstanden mot
egen kvinneorganisering har vært
p åstand en om at slik organisering
produserer kjønndiskriminering
istedenfor å motarbeide den. At
d et fun gerer som ghettoer der
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Briskin (l 998)
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KVINNELØNNA
SETT FRA
KVINNER PÅ
TVERS

Egne fora for kvinner er ikke van lig i fagbevegelsen. Her fra gruppearbeid på konferansen i 1997.

kvinner får holde p å med sitt uten
at organisasjonene behøver å ta
hensyn til dem. Dette har, som
nevnt, vært synet både i Sverige
og Norge. En slik p ås tand hviler
etter Briskins mening p å to
foru tsetninger: 1) at en har valgt
en strategi for likestilling som
bygger på integrering i mannsdominerte strukturer på like
betingelser og 2) at kjønnsforskjeller er grunnleggende uten
bety dning. Hun mener å kunne
se et skifte bort fra et slikt syn
etter hvert som en strategi som
utelukkende bygger på en slik
integrering ikke gir resultater.
Dette kan kanskje sees som en
parallell til organisasjonene som
etter hvert går inn for kjønnskvotering, etter at en linje med
at likestilling skal oppnås ved at
kvinner skal velges p å "like" fot
med menn, har lidd nederlag.
2. Mangelmodellen
Egen kvinneorganisering er ofte
blitt rettferdiggjort med en
analyse som sier at kvinnelige
arbeidere, som et resultat av
sosialisering, er dårlig rustet til
å ta på seg lederoppgaver i fagbevegelsen, dvs . at problemene
som kvinner møter er et resultat
av mangler hos dem selv, som
f.eks. manglende selvtillit. En slik
tilnærming, sier Briskin,
anerkjenner kjønnsforskjeller,
men legger vekt p å at kvinneorganisering er nø dvendig for at
hver enkelt kvinne skal forandre

seg, ikke for at fagbevegelsen skal
forandre seg.
Også i min erfarin g er dette
en argumentasjon som ofte er et
viktig ledd i å vinne menns støtte
til egne kvinnetiltak og
organisering. I et av intervjuene
sies det slik:
"Når man sier Kvinner på
tvers, så legger man jo føringerfor
at dette er kvinnepolitiske saker.
Og da er man f orklaringspliktig,
og jeg tror at jeg prøver å vinkle
det dit hen at det er en for del for
fagforeningene å ha bevisste
k v inner, og dette hjelper oss til
å f å aktive medlemmer og den
type ting."
En oppfatning om at egne
tiltak er nødvendig for å få
kvinner til å delta i faglig aktivitet,
går godt sammen med fagbevegelsens tradisjonelle syn
p å kvinner som noen som er
annerledes og ikke passer helt inn
i det normale mønsteret.
Briskin framhever at hun ikke
vil undervurdere betydningen av
kurs og andre tiltak som tar sikte
på å skolere kvinner, styrke sjøltilliten o .l. Som det går fram av
forrige avsnitt, er kursvirksomhet
en sentral del av kvinneutvalgenes
virksomhet, og bøllekurs og
kvinner kan-kurs har hatt stor
utbredelse. Kurs har ofte en
dobbel hensikt, styrke kvinner og
samtidig omforme organisasjonen
eller sette kvinnepolitikk på
dagsorden. Det Briskin ønsker
er "å sette søkelyset på det

Kravet am likelønn har hele tida vært et sentralt krav i Kvinner på tvers.

"Kvinner på tvers spilte en
kjempeviktig rolle helt fra
begynnelsen. Bevegelsen var med
på å løfte opp og samle de ulike
kvinnedominerte fagforbunda
i forhold til å ha nesten felles
begrepsbruk på kvinnelønnsproblematikken. " (s itat fra et intervju)
"Begrepet kvinnelønn ville
ikke vært så synlig uten Kvinner
på tvers. Fordi du delte erfaringer
og fordi du lærte andre organisasjoner å kjenne, og det at du også
jobbet på tvers i forhold til privat
og offentlig sektor og så hvordan
man kunne jobbe sammen. D et er
klart at du fikk større kunnskap,
men det ga også god argumentasjon for innspill i debatt i egen
organisasjon. Det ga en tyngde
i den debatten som jeg opplevde
at jeg fikk med meg. "
(sitat fra et in tervju)

Kvinner på tvers startet opp
parallelt med at fire forbundsledere, fra Fellesorganisasjonen,
Norsk Sy kepleierforbund, Norsk
Hjelpepleierforbund og Norsk
Lærerlag, gikk sammen om et
historisk utspill 8. mars 1994 og
krevde 25 000 kroner i tillegg til
kvinnedominerte yrker ved tariffoppgjøret.<11Det tilsvarte

' Sissel Bauck leder i Handel og Kantor stil te seg på konferansen i 1994 positiv til utspil let, og beklaget at utspil let hadde kommet for seint ti l at Handel
og Kontor fikk tid til å behandle det.
' Se også innledningen til artikkelen "Historia til Kvinner på tvers".
3
Norske Fysioterapeuters forbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Radiografforbund og Norsk Bioingeniørforbund. Om hovedorganisasjonen, se
note l s.4
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konkret skulle det væ re lønnsforskje llen mellom kvinne- og
mannsdominerte y rker med
moderasjon i 10 år. Dette skulle
tilsvarende utdanning.
sikre økt sysselsetting.
Bakgrunnen både for fellesSelve oppgjøret i 94 endte
utspillet og for Kvinner p å tvers
uten spesielle resultater for
var det økende engasjementet for
kvinnene. Streik blant sykeheving av kvinnelønna og likepleierne, og tilsvarende kvinnelønn mellom kvinner og menn.
grupper i AF (J J innafor kommuneKvinnelønna var satt p å dagssektoren ble møtt med tvungen
orden i løpet av andre del av
lønnsnemnd. Konflikten
1980-tallet<21, og kampen
mellom kvinnelønnskrav og
skapte et behov for
moderasjonslinje skulle
samarbeid på tvers,
fortsette å følge tariffBakgrunnen
både på toppen i
oppgjørene som den
båd e for fellesorgamsasJ on ene
sentrale motutspillet
og
for
Kvinner
og lenger ned.
setnmgen 1
Utspillet
årene frampå tvers var det økende
sto 1 motover. Det
engasjementet for heving av
setning til
var duket for
kvinnelønna og likelønn
Solidaritetskvinnelønnsmellom kvinner
alternativet, lansert
kamp, både mot
høsten 1992 av et
arbeidsgiverne og
og menn.
utvalg med represeninnad i fagbevegelsen.
tanter fra alle partier og
I denne artikkelen skal jeg
LO, med full tilslutning fra
se på kvinnelønnskampen fra
LO sentralt i 1993. Innholdet
Kvinner p å tvers sin synsvinkel.
i dette var bl.a. at lønnsøkningen
Jeg vil ta opp hvordan Kvinner p å
skulle ned p å nivå med våre
tvers har fulgt, blitt preget av og
handelspartnere, og at
selv p åvirket kampen om kvinnekonkurranseutsatte næringer
lønna.
fortsatt skulle være lønnsledende.
Lønningene i offentlig sektor
Noen spørsmål har stått sentralt
skulle holdes under kontroll,
gjennom hele perioden:

- - -- -------
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- Det første og kanskje
viktigste handler om moderasjonslinjas betydning for kvinnelønnskampen.
- Det andre dreier seg om
forholdet mellom lavtlønte
kvinner, som slåss for ei lønn
å leve av, og kvinner som slåss
for likelønn med menn med
tilsvarende utdanning og
kompetanse.
- Det tredje spørsmålet dreier
seg om ulike strategier for likelønn, bl.a. hvorvidt en strategi
med større oppdeling av yrkesgruppene og større lønnsforskjeller, et mer "mannlig"
hierarki, er nød vendig for
å oppnå likelønn. Dette handler
også om synet på lokale forhandlinger i offentlig sektor og
utnyttelse av de ulike gruppenes
markedsverdi.
Ulike syn i disse spørsmålene
har dels gått mellom organisasjoner og dels tvers gjennom dem.

i alle LOs organer, inn i hele LOs
organisatoriske og tariffpolitiske
arbeid skulle en komme videre Yl
Forslaget ble vedtatt på
LO-kongressen i 1969, uten
forutgående behandling i de
lokale kvinnenemndene, mens de
kvinnelige delegatene var ute til
fotografering Yl På kongressen ble
også Sverige brukt som forbilde,
der var nedleggingen av LOs
kvinneråd og opprettelsen av LOs
familieråd skjedd i 1967. "Det har
vist seg at det har ført til stor
aktivitet, sakene har ikke blitt
diskutert ensidig som kvinnespørsmål, men av familiepolitisk
og sosial karakter." I Oslo var
motstanden stor. Den lokale
kvinnenemnda ble ikke lagt
ned før 1.1.1977 og erstattet av et
familiepolitisk utvalg med flertall
menn. De som var uenige
i nedleggingen besluttet å fortsette
arbeidet gjennom Oslo faglige
kvinnebevegelse, med samme
formål og vedtekter, men nå med
individuelle medlemmer.
Omorganiseringen kom på et
tidspunkt da den nye kvinnebevegelsen var begynt å få vind
i seilene og også hadde aktive
folk innafor fagbevegelsen.
Nedleggingen av kvinnenemndene ble derfor i praksis
rettet mot nye, aktive og radikale
kvinner og førte til at fagbevegelsen kom på etterskudd
i forhold til kvinnebevegelsen
og innflytelsen derfra. Vedtaket
ble tolket som et prinsipielt
standpunkt mot særegen kvinneorganisering og egne kvinnetiltak.
De strenge reglene mot
fraksjonering gjorde at mye av
kvinneaktiviteten måtte skje
under vanskelige forhold. Dette
har trolig hatt store konsekvenser
for kampen mot mannsdominansen i fagbevegelsen, fordi

Kvinner på tvers forbereder
lønnsopprør141

,,; På den første
Kvinner på tverskonferansen var
temaet Strategier for
kvinnelønnskampen.
, Prosjektleder
Jorun Wiik
innledet om et nordisk likelønnsprosjekt1;l, sammen med Sidsel
Bauck fra Handel og Kontor,
Tone Roald, Norsk Hjelpepleierforbund Oslo, Lotte Semb, Norsk
Sykepleierforbund Oslo og
Gjertrud Eggen, Norsk Lærerlag,
førskolelærerne. Innlederne viste
fram hele bredden av problemstillinger. Gjertrud Eggen trakk
opp noen sentrale begreper:
"Saken omhandler både
kvinnelønn og likelønn. Likelønn:
Bygger på likestillingslovens
forutsetning om at kvinner og
menn skal ha lik lønn for arbeid
av lik verd. Likelønn er en del av

kvinnelønnsproblematikken.
Kvinnelønn: Er den lønn kvinner
har fordi de er kvinner. Kvinner
tjener mindre enn menn og
utsettes for lønnsdiskriminering
i arbeidslivet, bl.a. fordi kvinners
arbeid er lavt verdsatt. Menn
i kvinnedominerte yrker blir også
utsatt for lønnsdiskriminering.
Solidarisk lønnspolitikk:
Lønns/orskjellene i samfunnet bør
ikke være for store. Alle arbeidstakere må sikres et anstendig
minstelønnsnivå. I tillegg til
å stille krav for egne medlemmer,
støttes også andres lønnskamp."

ville være å slåss mot hverandre
om smulene og bli splittet.
Samtidig var det ulike syn på
moderasjonslinja. Konklusjonen
ble at både kvinnelønnsbegrepet
og behovet for å sprenge
rammene måtte diskuteres videre
i Kvinner på tvers og reises
i organisasjonene. Det ble også
tatt opp at forhandlingssystemets
spilleregler og språk hindrer at
kvinners lønn kommer på dagsorden og bidrar til at kvinners
lønn isoleres som atskilte
problemer innafor det enkelte
forb und.
(fra no tat delt ut på konferanse n)
Både innlederne og gruppene
Både Jorun Wiik og Sidsel
ble spurt om å kommentere
Bauck la vekt på betydningen
strategien med å kreve kvinneav å bruke ord som kvinnelønn,
tillegg - i tråd med 8. marslønnsdiskriminering, kvinneutspillet til forbundslederne. Egne
fratrekk og mannstillegg. Dette
tillegg til kvinnene var en måte
hadde stor oppslutning, kvinneå sette kvinners lønn direkte på
lønnsbegrepet ble oppfattet som
dagsorden på, på tvers av tariff"et presist begrep for det faktum
systemer i de ulike forbund.
at vi i større grad lønnes som
Innlederne tok det i liten grad
kvinnekjønn enn utfra yrke,
opp, men oppsummeringene fra
utdanning og erfaring, og at det
gruppene var positive. Det kom
inneholder sprengkraft for
ideer til praktiske initiativer som
forandring."
innsending av krav om kvinne(s itat fra o ppsumm eringa av ko nferanse n)
tillegg fra flest mulig steder, stand,
Samtidig var begrepet kontrodemonstrasjoner og politisk
versielt. Enkelte stilte begrepet
streik, og postkortaksjon til
kvinnelønn opp mot lavtlønn, og
NHO / regjeringen - med teksten:
vi ll e heller ha en allianse mellom
Er det meg dere ikke har råd til?
lavtlønte. Andre mente ordet
Kvinner på tvers sin rolle ble
ville gi for mye motbør.
i oppsummeringa på
Likevel var begrepet med
konferansen formulert
dette etablert i Kvinner
slik:
Et sentralt
på tvers.
"Heving av
spørsmål var om
Et sentralt
kvinnelønna må
det var mulig
spørsmål var
drives fram
å gjøre noe med
om det var
nettopp av
kvinnelønna innafor de
mulig å
et forum på
gjøre noe med
tvers, som
etablerte rammene av
kvinnelønna
både kan bruke
tradisjon elle
innafor de etablerte
erfaringer fra begge
lønnsoppgjør.
rammene av tradisjotradisjonene, både fagnelle lønnsoppgjør.
bevegelsen og kvinneKravet om ei lønn å leve av
bevegelsen, og skape nye,
ville sprenge de økonomiske
og som kan la være å gå inn
rammene som ble bestemt ut fra
i forhandlingssystemets irrganger,
moderasjonslinja. Mange mente at men holde fast ved noen fellesalternativet til å sprenge rammene krav og presse for handlerne

' Overskriften på presseme ldinga fra konferansen var Kvinner på tvers somler seg og forbereder lønnsopprør.
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Prosjektet var i regi av Nordisk ministerråd og hadde pågått i 4 år.

det gjennom mange år umuliggjorde mobilisering av kvinnene
i fagbevegelsen gjennom egne
konferanser og nettverk. Det
fantes noen unntak som bl.a.
kvinneutvalget i Norsk
Tjenestemannslags stedsstyre
i Oslo og omland og Grafiske
kvinners landssammenslutning.
Mens kvinneutvalg i fagbevegelsen ellers stort sett er
av nyere dato. LOs offisielle
holdning til egen kvinneorganisering og egne kvinnetiltak
ble ikke endret før i 1995.Ul
Lite kvinneorganisering

Av de ni organisasjonene som de
intervjuete tilhører, er det to
organisasjoner som har en form
for særegen kvinneorganisering,
gjennom kvinneutvalg eller
kvinnepolitisk utvalg, sentralt og
lokalt. I den ene er det nå blitt
opp til lokalleddet om det skal
være kvinneutvalg eller likestillingsutvalg. To organisasjoner
har en struktur med sentralt likestillingsutvalg med egne utvalg
eller kontakter lokalt. Fem
organisasjoner har ingen
strukturer for å ivareta kvinneeller likestillingsspørsmål, blant
disse er alle de fire organisasjonene i privat sektor.
Når det gjelder egne kurs
eller møter bare for kvinner,
praktiseres dette, ifølge informantene, pr i dag bare av
organisasjonene med kvinneutvalg. Et unntak kan være Kast
deg framp å-kurs (bøllekurs) eller
Kvinner kan-kurs. To av
organisasjonene som ikke har
formelle strukturer, har tidligere
avholdt bøllekurs, en av dem
systematisk over flere år, men
det er ikke praksis i dag. En har
planlagt et slikt kurs.

Kvinneutvalgene jobber med mye
av de samme sakene:
- Egen kvinneskolering/ egne
kvinnesamlinger i ulike former,
både for medlemmer, tillitsvalgte
og kvinnekontakter eller
kvinneutvalgsmedlemmer.
- Oppfølging av kvinneperspektiv
i prinsipprogram, handlingsprogram og aktuelle saker.
- Kvinnerepresentasjon i styrer,
utvalg, blant ansatte og på landsmøter og årsmøter.
- Sjølstendige politiske initiativ,
f.eks . har kvinneutvalget
i Fellesorganisasjonen tatt initiativ
til en diskusjon i organisasjonen
om kriminalisering av
horekunder.
De som hadde egen organisering,
mente at dette betydde mye. Å
ha et kvinne- eller kvinnepolitisk
utvalg var helt nødvendig for
å sette kvinnepolitikk på dagsorden. De opplevde også at det
særegne kvinnepolitiske arbeidet
i dag var under press; bl.a. ble
berettigelsen utfordret på landsmøter og årsmøter. Flere mente at
det hadde skjedd en forandring de
siste årene, i retning av at det ikke
lenger var så legitimt eller
populært å snakke om kvinner.
Dette var særlig tydelig
i organisasjoner som var sterkt
preget av kvinnebevegelsens
inntog i fagbevegelsen i andre
halvdel av 1980-tallet. Det var
også bekymring over at andelen
menn i styrer og tillitsverv ser ut
til å øke, og at dette ikke lenger
problematiseres på samme måte
som tidligere.
Andre, i organisasjoner med
et annet utgangspunkt, la ikke
vekt på dette på samme måte.
Kvinneorganisering - tre tilnærminger

I fagbevegelsen både i England,

2

"Del å være el kontakt- og informasjonsorgan for å øke den faglige interessen og kunnskapene blant kvinner - vor ikke lenger tilstrekkelig. Arbeidet fro
sentralt hold på dette feltet var kommet så langt at erfaringene tilsa at en måtte gå andre veier for å nå from med kvinners krav. Bore egen kvinnevirksomhet innafor LO olene vor ikke tilstrekkelig. En måtte inn i olle LOs organer, inn i hele LOs organisatoriske og tariffpolitiske arbeid skulle en komme
videre." Liv Buck, tidligere kvinnesekretær i LO, intervjuet i Erie□ Jahr ( 1992)
3
Jahr ( 1992)
' "Vi setter nå i gong et formålsrettet arbeid for å øke kvinners deltakelse i fagbevegelsen på olle nivåer, og vi går bort fro at kvinner og menn skol gjøre
alt sammen, til å se of det trengs spesielle tiltok for kvinner." Esther Kostøl på Landskonferansen far LOs fami lie- og likestil lingspolitiske utva lg i fylkene,
desember 1995.

- - ~-----------

Kvinner på tvers l O år - Kvinneorganisering på tvers

Kvinner på tvers l O år - Kvinnelønna sett fra Kvinner på tvers

KVINNE ORGANISERING
PÅ TVERS

nedenfra."
"Vår styrk e og mulighet, som
Kv inner på tvers, ligger i at vi står
utenfor det etablerte system et og
kan konsentrere oss om det som er
felles og utnytte styrken i å være
mange. Vi kan utv ikle nye måter
å jobbe på, v i kan stille krav til
myndighetene og mobilisere
opinionen, samtidig som vi også
har folk i forhandlingsposisjoner.
Vi er overalt. "

Det er i dag
påfallende lite egen
kvinneorganisering
innafor fagbevegelsen
i Norge.
"Kvinner på tvers er et mang/old
av flotte kvinn/olk fra ulike fagforeninger og interesseorganisasjoner; på tross av kanskje
ulike særinteresser, så har vi med
basis i kjønn veldig mange felles
interesser. Hvis vi ser bort fra
ulikhetene, så har vi så mye å stå
sammen om, og denne gjengen er
en gjeng med damer i alle aldre,
det har heldigvis begynt å komme
en del unge, så det er vel nesten
fra 20 og opp til 60 snart. (Sitat fra
intervju.)

Denne artikkelen fokuserer
på ulike former for forståelse av
særegen kvinneorganisering, og
diskuterer erfaringene med
Kvinner på tvers i forhold til
dem.Jeg vil se både på hvordan
den teoretiske forståelsen kan
belyse erfaringene og på hvordan
erfaringene kan gi nytt lys til
teorien. Aller først presenteres
kort utbredelsen av og
holdningen til særegen kvinneorganisering i fagbevegelsen
i Norge.
Særegen kvinneorganisering

Det er i dag påfallende lite egen
kvinneorganisering innafor fagbevegelsen i Norge, og så vidt jeg
vet også i Norden, sammenliknet
med land som England, Canada,
Australia og USA. Det som finnes
er ganske spredt, og det finnes

\i0RSK HELSEOG SOSII\LFORBL,l\'D

Jyoti Pro bhu (f. v.), Un ni Sven dsen og Lene Sve nning representerer vi rke lig Kv inner på tvers: Probhu
arbeider i Osl o kin omoto grofer, Sve nd se n er hj elpe pleier og Svennin g er stuepike." Dette vor bi ld eteksten do hj elpep leiernes fagblad Ba sis dekket ko nfera nsen i 1996. Foto: Ba sis.

ingen egne former for samling
av kvinner på tvers av forbundene
i regi av LO eller av de andre
hovedorganisasjonene. Bare
Norsk Grafisk Forbund har en
egen kvinneorganisasjon der
alle kvinnelige medlemmer
i forbundet kan bli medlem,
med røtter tilbake til 1930-tallet.
Det er blitt avholdt kvinnekonferanser i enkelte mannsdominerte forbund, og det finnes
ulike former for nettverk, men de
har ingen formell plass i organisasjonen. Det finnes enkelte kvinneutvalg. Et par kvinnedominerte
fagforbund har en struktur med
kvinneutvalg sentralt og lokalt og
regelmessige kvinnekonferanser.
En del forbund har likestillingsutvalg der også menn
deltar. Dette er utvalg som
behandler likestilling som
saksfelt, og i noen tilfeller tar
på seg oppgaver som likner p å
kvinneutvalg, men kan ikke sees
som en særegen orgarnsenng av
kvinner.
LOs holdning

I 1890-åra kom det første
gjennombruddet for kvinnelige
fagforeninger, etter initiativ både
fra mennene og fra kvinnene selv.

De var dels egne fagforeninger,
dels egen kvinneorganisering
innafor eksisterende fagforeninger. Neste store bølge med
kvinneaktivitet kom i 30-årene
med både kvinnegrupper og krav
om eget kvinneutvalg i LO. Dette
møtte motstand, men kvinnene
sto på sitt, og LOs kvinnenemnd
ble opprettet i 1940. Allerede
i 1945 arrangerte nemnda egne
kvinnekurs, og årene etter krigen
var år med relativt omfattende
kjønnsbasert virksomhet i fagbevegelsen, fra 1957 også med
LO-skolen for kvinner og landsomfattende faglige kvinnekonferanser.<11
På midten av 60-tallet la LO
om linja, og foreslo kvinnenemndene nedlagt og erstattet
med familiepolitiske utvalg med
deltakere av begge kjønn. Det var
på dette tidspunkt rundt 20 lokale
kvinnenemnder i tillegg til den
sentrale. Begrunnelsen var bl.a. at
arbeidet for kvinnenes sak ikke
bare var en oppgave for kvinnene,
men at også mennene måtte
komme med, også for å gi dette
arbeidet større status. Det ble
også sagt at egen kvinnevirksomhet innafor LO alene ikke
var tilstrekkelig. En måtte inn

Hj elpep leie re i kvinnelønns- demonstra sjo n
1996.

Kvinner på tvers anerkjent

Konferansen satte Kvinner på
tvers på kartet, og da Norsk
Hjelpepleierforbund<61 hadde
tariffkonferanse høsten 1994,
ble ikke bare representanter for
Norsk Lærerlag, Norsk
Sykepleierforbund og Fellesorganisasjonen invitert til innlegg
på konferansen, men også
representanter for Kvinner på
tvers fikk komme som observatører. Dette måtte oppfattes som
en anerkjennelse av Kvinner p å
tvers som ide og bevegelse.
Det felles trykket var stort,
Fellesorganisasjonen hadde
vedtatt en målsetting
i programmet sitt om likelønn
innen 1998, Norsk Lærerlag
innen år 2000.
Det var også ulike syn. Norsk
Sykepleierforbunds leder Laila
D åvøy markerte tydelig at hun
aldri snakket om kvinnelønn,
men likelønn; hun ønsket ikke
å framheve sykepleieryrket som
et kvinnedominert y rke. Alle
innlederne mente det var
6

' Gro Hagemann (l 990)
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nødvendig å godta større
forskj eller mellom kvinner om
en skulle oppnå likelønn, siden
lønnsforskjellen m ellom menn
var større. Laila-Brith Josefsen
fra Norsk Lærerlag var likevel
skeptisk til om det var riktig
å overta mannsdominerte
gruppers hierarkiske system.
Det var greit med høyere lønn
for f.eks . ledelsesfunksjoner på
objektivt grunnlag, men ikke greit
med for mye oppsplitting. Dette
skulle vise seg å bli et viktig - og
vanskelig spørsmål - i en tid da
arbeidsgiverne arbeidet for større
lønnsforskjeller.
Kvinnetillegg
I mellomoppgjøret i 1995 ble det
for første og eneste gang gitt et
eget kvinnetillegg i kommunene,
til alle stillingsgrupper med mer
enn 75% kvinner. I privat sektor
ble det i stedet for første (og
eneste?) gang gitt individuelle
lavtlønnstillegg til de lavest lønte,
under en viss årslønn. Tilleggene
var små, og både førskolelærerne
og AF gikk til streik, uten at de
fikk mer penger.
Kvinnetilleggene slo likevel
i all hovedsak positivt ut for
kvinnene, både i offentlig og
privat sektor. Reaksjonene uteble
ikke. Et slikt opplegg hadde
uforutsigbare virkninger på det
omfattende etablerte systemet av
lønnsrelasjoner. De mest åpenbare
skjevhetene ble brukt mot hele
prinsippet. En av de som ble
intervjuet forteller:
"A, aldri hatt så mye bråk,
så mange henvendelser fra
misfornøyde medlemmer som fra
de mennene, for de klarte virkelig
å rokke det opp, og stå på og
krevde møter og gikk til likestillingsombudet, yes, da var det

. "
llV.

I offentlig sektor var også
forbund som var aktive i kvinnelønnskampen negative. De var
redde for at slike tillegg ville bidra
til å undergrave systemet med et

Norsk Hjelpepleierforbund skiftet i 1994 navn til Norsk Helse- og Sosialforbund.
Dette spørsmå let behand les også i Kvinner på tvers sitt brev til Stabe lutva lget, se onnet sted i heftet.

felle s lønnsregulativ fo r stat og
kommune, som allerede var under
stort press, og de ble også opptatt
av skj evhetene som till eggene
skapte. I privat sektor ble
virkningene av de sentrale
tilleggene til dels nøytralisert av
lokale forhandlinger, der menn
som var forbigått, tok sitt igjen.
Holdningene til kvinnetillegg
illustrerer kanskje først og fremst
hvordan forsøk p å å gjøre noe
med kvinnelønna gjennom direkte
tiltak retta inn mot kvinner, ikke
passer inn i det etablerte lønnssy stemet, og truer med å skape
kaos i lønnsrelasjoner som er
bygget opp over lang tid.
I forhandlingssystemet er det
ingen plass for kvinners fellesinteresser som kvinner, organisasjonene som forhandler har
mange andre, og for dem ofte
overordna, interesser å ta vare
på.<7J
Erfaringene med egne kvinnetillegg ble ikke oppsummert og
ført videre i 1995, trolig fordi det
splittet de mest aktive kvinnelønnstilhengerne. En mulig
strategi var i praksis lagt død,
selv om diskusjonen ble forsøkt
tatt opp igjen seinere. I 1996 het
det i arbeidsgruppas innledning:
"Kvinnelønnsbevegelsen framover vil måtte forts ette å stille
krav om heving av kvinnelønna
og slutt på all avlønning etter
kjønn, uavhengig av om det
passer inn i eksisterende lønnssystemer, og mobilisere kvinner på
tvers bak disse krava. I tillegg v il
det være nødvendig å gjøre den
vanskelige jobben med å oversette
dette både til krav innafor de
ulike delene av tariffsystemet
og til politiske myndigheter."
Istedenfor kvinnetillegg
kunne mange samles om krav
om en egen kvinnepott, både p å
statsbudsjettet og ved tariffoppgjørene, uten at det ble
spesifisert hvordan pengene skulle
brukes av de enkelte forbund.

Kvinner på tve rs l O år - Kvinnelønna sett fro Kvinner på tvers

Felles kvinnelønnsplattform

Kvinner på tvers-konferansen
i 1995 stilte spørsmålet: Felles
kvinnelønnsstrategi, nødvendighet
eller utopi?, med innledere fra
forbund med ulikt ståsted og fra
Kvinnefronten.
Kvinnefronten argumenterte
offensivt for betydningen av
begrepet kvinnelønn:
- Det beskriver at kvinner
systematisk tjener lavere og
likere enn menn - de lønnes som
kvinner. Slik er lønna både for lav
til å leve av og for lav i forhold til
menns lønn.
- Det legger vekt på at det store
flertallet av kvinner har felles
interesser i å slåss for å heve
kvinnelønna, og at kvinnebevissthet har stor betydning for
å utløse den krafta. Begrepet tar
sikte på å snu det at vi er mange,
sinte, med lav lønn, til en styrke.
I diskusjonen ble det lagt vekt
på å finne fram til noe som kunne
samle
- lavtlønte kvinner, både i Norsk
Helse og Sosialforbund og
i Norsk Kommuneforbund og
Handel og Kontor. De to siste
var LO-forbund som støttet
moderasjonslinja.
- gruppene med 3-årig høyskoleutdanning, også Norsk
Sykepleierforbund med sin
skepsis til kvinnelønnsbegrepet.
- Lærerforbundet som var opptatt
av lønn for kompetanse.
Resultatet ble oppsummert slik:
"Vi har gått et viktig skritt
i retning av en bevegelse med en
sjølstendig rolle. Vi har langt på
vei skapt en platt/orm for en felles
kvinnelønnsbevegelse - på to
bein:
Vi krever en heving av kvinnelønna fra bånn, ei lønn å leve av
for alle, og vi krever at også
kvinner får lønn for utdanning og
kompetanse. (s irat fra oppsumm eringa)
"Eller formulert som konkrete
krav til både tariffoppgjør og
..
reg;erzng:
- Heving av lønna i kvinnedominerte yrker/grupper

l
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Kvinnelønnsdemonstrasjon!

Plattformen la grunnlag for felles
handling. Konferansen gikk inn
for en felles demonstrasjons- og
aksjonsdag under forberedelsene
til tariffoppgjøret. Tariffkravene
skulle ikke bare overlates til
forbundsledelsene, presset skulle
øke nedenfra. Vanlige kvinner
skulle ha mulighet til å være
aktive. Aksjonene skulle også
bidra til utviklinga av Kvinner
på tvers som en sjølstendig
bevegelse med egen praksis som
kunne presse - og støtte - de
ulike forbunda utenfra.
I begynnelsen av oktober
ble det holdt en fanemarkering
med kravene fra konferansen
i forbindelse med framleggingen
av statsbudsjettet, etter initiativ

fra Norsk Lærerlag Oslo. Dette
ble gjentatt seinere på høsten da
stortingskomiteen med ansvar for
likestilling behandlet sitt budsjett.
Aksjonsdagen ble 1. februar, rett
før LOs representantskap skulle
vedta årets krav. Parolegrunnlaget
i Oslo var følgende:
Hev kvinnelønna! Likelønn nå!
Kvinner krever en lønn å leve av!
Hev lønna drastisk i kvinnedominerte yrkesgrupper!
Spreng rammene - ingen under
175 000!
Kvinner kan alt - vi krever
uttelling for utdanning,
kompetanse og ansvar!
Kvinneyrker og mannsyrker
- lik lønn for like lang utdanning!
16 organisasjoner sto som
arrangører på løpeseddelen,
i tillegg kom 22 bevilgninger og
tilslu eninger, bl.a. fra flere mannsdominerte fagforeninger og
klubber, fra Husmorforbundet
og fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Dagen ble i stort
og smått markert på 10 steder
i landet, med demonstrasjoner,
løpeseddelutdelinger eller
avisinnlegg.
Demonstrasjonen i Oslo
samlet noen hundre deltakere og
mange syntes det var skuffende.
Arbeidsgruppa var ikke så
skuffet. Det var en flott

""

slitasjelidelser, et av dagens aller
største arbeidsmiljøproblem.
Ebba Wergeland ønsket å flytte
fokus fra hva som er i veien med
kvinnene til hva som er i veien
med belastningene de utsettes for.
Dette året hadde også LO satt
arbeidstid på dagsordenen
gjennom sitt krav om tidskonto.
Evy Buverud Pedersen fra LO
sentralt møtte Oddrun Remvik,
leder i Fellesorganisasjonen, om
tidskonto eller nedsatt normalarbeidsdag. Innleggene i debatten
la vekt på at arbeidstid ikke er
et individuelt, men et kollektivt
spørsmål, normalarbeidsdagen
må kortes ned. Mange har ikke
noe valg, og hva folk velger kan
ha konsekvenser for andre enn
dem selv. Når f.eks. mannsabeidsplasser velger å ta ut kortere
arbeidstid gjennom å samle opp
tida til helger eller ferie, gjør de
arbeidsplassen mindre tilgjengelig
for kvinner. Samtidig var det
uenighet, noen deltakere ønsket
seg tidskonto, bl.a. fordi de ikke
så noen mulighet for 6-timersdagen i sin bransje. Det kunne
være på grunn av beinhard internasjonal konkurranse eller fordi
de tenkte at kortere arbeidstid
ville gi et umenneskelig arbeidspress.
I 2001 forelå en rapport fra
De Facto - kunnskapsenter for
fagbevegelsen, bestilt av flere

fagforeninger etter initiativ fra
Samordningsgruppa for 6-timersdagen. Rapporten, Tida er inne.
Nye muligheter for 6-timersdagen, la med utgangspunkt i et
kvinneperspektiv, fram grundig
argumentasjon for hvordan
6-timersdagen kan ha stor
betydning for å hindre helseskader og utstøting av arbeidslivet. Rapporten imøtegår konkret
påstandene om at Norge ikke har
råd til 6-timersdagen. Den viser
bl.a. at kvinner i kommunesektoren hvert år subsidierer
offentlig sektor med 9 milliarder
kroner. Hovedinnholdet
i rapporten ble lagt fram på
konferansen av kvinner fra
Samordningsgruppa, og dette ga
ny ammunisjon. Samtidig var det
fortsatt uenighet. Mange sloss for
utsatte arbeidsplasser; ikke alle
ønsket å prioritere 6-timersdagen.
Kvinner på tvers har hatt god
kontakt med Samordningsgruppa
for 6-timersdagen. Flere av
organisasjonene deltar da også
begge steder. 8. mars 2002
arrangerte Samordningsgruppa
en Ta 6-timersdagen-aksjon
i Spikersuppa med appeller fra
en rekke organisasjoner.
Kvinner på tvers har hele
tiden knyttet kravet om 6-timersdagen opp til kvinnelønna.
Hovedårsaken til den store
inntektsforskjellen mellom

kvinner og menn i Norge ligger
i at litt under halvparten av
kvinnene (44% i 2002) jobber
deltid. Dette bidrar også til
å fastholde det underliggende
systemet med forsørgerlønn;
kvinnene er ikke selvforsørget,
og det slår tilbake, da trenger de
ikke så høy lønn. Den lave kvinnelønna kan derfor ikke avskaffes
uten at forholdene samtidig legges
til rette for at kvinner kan jobbe
full tid. Når det gjelder utjevning
av tilgangen til ressurser, som
inntekt og pensjon, er 6-timersdagen det viktigste kravet. Det
har også et viktig likelønnsaspekt,
ved at det innebærer økt lønn
til alle på deltid. Dette er undervurdert i debatten.
I oppsummeringa fra konferansen
i 2002 heter det:
"Arbeidsgiverne ruster seg til
kommende slag om lokale avtaler
om arbeidstid - vi gjør klokt
i å gjøre det samme. Hittil har
direkte angrep på tariffavtalenes
bestemmelser om normalarbeidsdag i stor grad blitt slått tilbake,
selv om det er åpnet for større
frihet lokalt. En av grunnene
til dette er høy bevissthet om
normalarbeidsdagens betydning,
mye på grunn av de mange
diskusjonene om 6-timersdagen.
Kvinneperspektivet har her spilt en
viktig rolle for hele fagbevegelsen. "

Hev kvinn el ønna - Nei ti l mode ra sjon vor en ov paro lene i Kv inn el ønnsdemonstros jone n l . februar 96.
6-time rsd agen innen l 992 vor et viktig krav på 1980 -tall et. Her demonstreres for 6-tim ersdagen ved utga ngen av 1992 .
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- Kvinneyrker skal lønnes likt
med mannsyrker med tilsvarende
utdanning." (sa mm e sted)
De fleste ville også være med
på kravet om at regjeringa måtte
sette av penger i statsbudsjettet
selv om dette ikke ble en del av
plattformen. "Spreng rammene"
var fortsatt kontroversielt, men
sentralt for mange. Begge disse
kravene ble likevel seinere med
i parolegrunnlaget for de
markeringene som sprang ut
av konferansen. Organisasjoner
som ikke var enige lot være
å støtte arrangementene.

Kvinner på tvers l O år - Kvinner på tvers og 6-timersdogen.
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Press mot rammene - og nye mottrekk
~nner på tvers

KVINNER PÅ TVERS
OG 6 -TIMERSDAGEN

arrangerer
kvinnelønnsdemonstrasjon
i Oslo

torsdag
1 . februar
kl. 17.30

Et samarbeid om prøveprosjekt

partiet på 1980-tallet deltok i den
med 6-timersdagen i Oslo var en
daværende Samordningsgruppa
for 6-timersdagen, var kravet nå
av de konkrete forløperne til
Kvinner på tvers. 1. april 1994
strøket av programmet. Sidsel
Bauck, daværende leder av
gikk flere av organisasjonene
sammen om en fanemarkering
Handel og Kontor, uttrykte i sitt
innlegg på konferansen at det
i forbindelse med stortingsbehandling av et forslag om
å stryke 6-timersdagen fra
forsøk med 6-timersdagen.
programmet, enten det var fra en
fagforening eller et politisk parti,
Den første konferansen hadde
6-timersdagen på dagsorden.
var et svik mot kampen for full
likestilling.
Statssekretær Ingunn Y ssen og
NHO-direktør Olav Magnussen
Kvinner på tvers har vært et
møtte Handel og Kontors
viktig forum for å holde fast ved
kravet om 6-timersdagen - og
Gunborg Hage og Hjelpepleierforbundets Tove Stangnes. Tove
unngå at det blir utdefinert av de
Rydning fortalte om arbeidet
politiske konjunkturene. Inspirert
av konferansen ble det tatt
med å få til prøveprosjekt i Oslo.
Diskusjonen ble
initiativ til å få i gang
oppsummert slik:
1gJen en
"I fagSamordningsgruppe
Kvinner på tvers
bevegelsen
for organisasjoner
har vært et viktig
opplever vi at
som hadde
forum
for
å
holde
6-timersdagen på
6-timersdagen
fast ved kravet
blir møtt som
programmet eller
om 6-timersdagen
som var interessert
urealistisk, kravet
bryter med
i diskusjonen. En
- og unngå at
rammene, passer
slik gruppe hadde
det blir utdefinert
ikke inn i forfungert
bra som en
av de politiske
koordineringskomite
handlingene, kan
konjunkturene.
ikke prioriteres
på 1980-tallet og
akkurat nå. Vi
kom i gang igjen fra
1995, med fødselsmå føre kamp mot
hjelp fra RV på Stortinget.
å stryke det av programmene.
Men her er det et krav vi deler,
Konferansen i 1995 fulgte opp
med en slags selvfølgelighet, som
med tema fleksibilisering av
arbeidslivet, der arbeidstida var
svar på kvinners hverdag. "
ett av de sentrale punktene.
Y ssen og Magnussen sto for
argumentasjonen som preget det
I 1996 var det mulig å trekke fram
erfaringene fra prøveprosjektet
offentlige rommet på den tida,
men på konferansen ble de helt
i Oslo som da pågikk. To av de
perifere. Deltakerne diskuterte ut
ansatte ved et sykehjem i Oslo
fra sin egen hverdag - og dette var fortalte om hvordan deres
et forum der deres erfaringer
hverdagsliv var blitt bedre,
passet rnn.
og hvordan de hadde klart
Kampen om 6-timersdagså organisere arbeidet slik at også
kravet sto skarpt. Mens Arbeider- livet for beboerne på syke-

Oppmøte: Jernbanetorget

Mange gode grunner til å kreve 6 -ti mersarbeid sdag - både far kvi nner og menn.

hjemmet var bedret.
I 1997 var 6-timersdagen en
del av temaet Har Norge råd til
kvinner? der Roar Eilertsen fra
Defacto både i sin innledning og
i et hefte til konferansen svarte ja
på spørsmålet. Norge hadde både
råd til 6-timersdag og heving av
kvinnelønna. I et verksted på
konferansen kom det fram mange
ideer til hvordan 6-timersdagskravet kunne komme fram i lyset,
som f.eks. utredning av hva
6-timersdagen ville bety i det
enkelte fagforbund og å ta opp
igjen Ta 6-timersdagen-aksjon
8. marsC1l . I diskusjonen var det
uenighet om hvorvidt en skulle
reise krav om 6-timersdagen ved
tariffoppgjøret eller gå veien om
7-timersdag. Konklusjonen var
at denne uenigheten ikke måtte
hindre at det ble sendt inn krav
til oppgjøret, begge forslaga ville
være en del av et press for kortere
arbeidstid .
I 1998 ble det holdt et eget
verksted med tittel: Vi krevde
6-timersdag og fikk kontantstøtte.
I 1999 innledet Ebba Wergeland
om fleksibilitet eller 6-timersdag.
Hun la fram at kortere arbeidstid
var det eneste som var påvist å ha
noen effekt på muskel- og

' Aksjonen Ta 6-timersdagen ble første gang g jennomført i 83 etter initi ati v fra kvinner i NTL og ble gjennomført årli g i mange år. Aksjonen begynner
kl.14. og markerer slutten på en 6 ti mer lang arbeidsdag.

.
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markering med gode appeller og
mye liv, og det var den aller første
kvinnelønnsdemonstrasjonen på
tvers. Støtten var stor, og det var
oppløftende med kontakter flere
steder i landet.
Nettopp det at demonstrasjonen var på tvers, gjorde nok
at ingen av organisasjonene så den
som sin egen og la tyngde inn
i mobilisering av medlemmene,
slik de gjorde når egen organisasjon var ute i kamp. Samarbeid
på tvers hadde ikke samme vekt
i praksis. Og Kvinner på tvers
hadde verken apparat eller
ressurser til å nå direkte ut til det
store flertallet av kvinner. Men
tanken var viktig: Heving av
kvinners lønn er et stort
samfunnsspørsmål, og gjennomslag forutsetter en virkelig
mobilisering av kvinner, det
er ikke tilstrekkelig med krav
framført gjennom det tunge
systemet av faglige kanaler.
Det relativt lave antallet bidro
likevel til å gjøre det vanskeligere
å satse på tilsvarende demonstra.
.
SJOner semere, motsetnmgene
mellom den breie støtten til
kravene og oppslutningen ble for
stor. Noen mente til og med at så
små demonstrasjoner var skadelig.
Forsøket ble ikke gjentatt. Dette
sier noe om Kvinner på tvers sine
begrensninger. Det var ikke
krefter til å satse på en direkte
sjølstendig massemobilisering,
Kvinner på tvers måtte jobbe
gjennom å påvirke de eksisterende
organisasjonene i samarbeidet
mellom fagforeninger og
kvinneorganisasjoner.
8

D et var stort trøkk i kvinnelønnsspørsmålet fram til tariffoppgj øret
i 1996. Støtten blant folk og
i media var stor. Aksjeutbytte og
eierinntekter økte og arbeids løshetstallene var falt. Også
lavtlønte menn forberedte høye
lønnskrav, og skapte press mot
moderasjonslinja. Kravet om at
ingen skulle tjene under 90% av
gjennomsnittlig industriarbeiderlønn fikk oppslutning. Norsk
Lærerlag, Norsk Kommuneforbund, Norsk Nærings- og
Nytelsesarbeiderforbund og Oslo
Transportarbeiderforening reiste
kravet offentlig. Det kom så langt
at det ble reist krav i LOs
forhandlingssammenslutning for
kommunene om at ingen skulle
tjene under 85% av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn,
175 000 kroner.
Parallelt med oppkjøringa til
oppgjøret arbeidet Arbeidsrettsrådet, nedsatt av regjeringa,
med forslag som ville gjøre det
vanskeligere å gå til streik.<sJ De
ville også sikre at hovedorganisasjonene YS og AF hadde kontroll
med streiker i sine medlemsforbund, slik LO i praksis hadde.
Solidaritetsalternativet hadde ikke
lyktes i skape ro i rekkene utafor
LO, bl.a. i kvinnedominerte
forbund .
Tariffoppgjøret ble oppsummert av arbeidsgruppa på
konferansen i 1996. Rammene
som var satt for et moderat
oppgjør var til en viss grad blitt
tøyd. Oppgjøret startet med at
Fellesforbundets medlemmer
stemte ned et anbefalt forslag, og
det ble streik i verkstedsindustrien for første gang i etterkrigstiden. Dette førte til høyere
tillegg. Hotell- og restaurantarbeiderne streiket for første
gang på 60 år, og dette fikk stor
betydning for de lavest lønte.
Disse streikene sammen med

kvinnelønnspresset førte til at
tilleggene i offentlig sektor var
relativt store. Selv om de fortsatt
var altfor små. Både de lavest
lønte kvinnene og kvinnegruppene med treårig høyskoleutdanning hadde fått; enkeltgrupper blant akademikerne
hadde fått mest. Reallønna var
økt for de aller fleste, både
kvinner og menn. Arbeidsgruppa
slo fast betydningen av at kvinnelønnsbevegelsen hadde avvist
å sette grupper opp mot
hverandre, og i praksis hatt
Spreng rammene som samlekrav.
Og betydningen av en felles
plattform, der grupper med
høyskoleutdanning hadde støttet
opp om minstelønnskravet og selv
fått støtte for sine krav.
Diskusjonen handlet om
hvordan en nå kunne videreføre
det politiske presset både på
myndigheter og i tariffsammenheng, med breie allianser
både for minstelønn og likelønn.
Kunnskap og bevissthet blant
kvinner på grasrotplan ville
fortsatt være nødvendig for å snu
ideer om at det er kvinners egen
skyld at de tjener så lite til raseri
mot undertrykkinga. Det ble
etterlyst møtepunkter og større
kunnskap om hverandre på tvers
av bl.a. offentlig og privat sektor
for å fortsette å bygge en aktiv
bevegelse. Enigheten om
å forsvare streikeretten mot
Arbeidsrettsrådets forslag var
stor.
MEN, det var et stor men.
Lønnssystemet i offentlig sektor
var blitt endret til et stillingsvurderingssystem, med større
vekt på lokale tillegg, gitt til
personer og ikke til grupper.
Arbeidsgiverne jublet. Arbeidstakergruppene var splittet. Mange
oppfattet det slik at arbeidsgiverne hadde gitt større tillegg
for å kjøpe seg et system som ville
undergrave kampen på sikt. Det

Rådet foreslo at hovedorganisasjoner skulle være hovedpart i tariffavtalen og ha det avg jørende ardet når det g jaldt arbeidskamp. Rådet gikk inn far
fel les avstemning innafor den enkelte hovedorganisas jon i kommunal sektor. Dette betyr at et nei-flertall i en organisas jon ikke vil le være ti lstrekkelig far
å utl øse en streik, det måtte være nei-flertal l i hele hovedorganisasjonen.
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Jan Andersen Gott,
forhandlingsleder
i Kommunenes Sentralforbund,
arbeidsgiverorganisasjonen for
kommunene, om det nye
stillingsvurderingssystemet:
"Nå er det hvor mye den enkelte
yter som skal avgjøre lønna, det
skal bli slutt på at
kommuneansatte får betalt
for å være til stede. Vi får nå
mulighet til å honorere de som
yter mye."
(Sitat fra Klassekampen 04.05.96)

var ikke vilje til å ta felles konflikt
på dette, dilemmaet for enkeltorganisasjoner var at dette var en
kamp som vanskelig kunne vinnes
alene, og alle aksepterte.
Uenigheten om dette systemet
ble lagt åpent fram på konferansen i 1996, spissformulert:
Positiv mulighet for kvinnene
eller redskap for arbeidsgiver?
Eli Rygg fra Norsk Sykepleierforbund la vekt på at større
lønnsforskjeller måtte utnyttes
positivt for å høyne lønnsnivået,
og utfordret organisasjonene til
å stå sammen i å finne felles
argumentasjon for å utnytte
mulighetene som lå foran oss.
Nina Jansen fra FellesorgarnsasJonen mente at større
vekt på lokale forhandlinger ville
styrke markedskreftene og undergrave streikeretten, siden en ikke
har maktmidler lokalt. Sys temet
ville kunne føre til trynetillegg
og større lønnsforskjeller mellom
folk i samme jobb. Hun mente
systemet ville splitte organisasjonene og gjøre det vanskeligere
å nå kvinnelønnsbevegelsens mål.
Når lokale forhandlinger nå
hadde fått større plass, oppsto et
nytt dilemma: N yttet det å slåss
imot eller måtte en gjøre det beste
ut av det? Diskusjonen gikk
friskt, og flertallet var kritiske.
Uansett standpunkt var det
enighet om å slåss mot mer
markedslønn og individuelle
lønnsavtaler. Det ble oppfordret

9

til samarbeid på tvers lokalt
mellom organisasjonene for
å motvirke splittelse. Men
dilemmaet skulle bli stående
uløst, også kritikerne ble i praksis
tvunget inn 1 systemet.
Krav til politikerne

Etter oppgjøret i 1996 var det
stor bekymring i media for at det
hadde vært "for godt", og
mellomoppgjøret i 1997 ble ingen
kraftfull oppfølging. Våren 1997
vedtok LO-kongressen et fornyet
Solidaritetsalternativ, med vekt på
fortsatt lønnsmoderasjon.
Motsetningen mellom kvinnelønnskrav og moderasjonslinje var
fortsatt like aktuell.
N ytt Solidaritetsalternativ
gjorde spørsmålet om politisk
press mer aktuelt. Foran valget
i 1997 gikk 12 av organisasjonene
i Kvinner på tvers sammen om et
valgmøte som utfordret
politikerne på kvinnelønn og
6-timersdag som samfunnsmessige spørsmål. Svaret fra
flertallet av partiene var
tradisjonelt; lønna var ikke en sak
de kunne blande seg inn i, det var
en sak for forhandlinger mellom
partene i arbeidslivet. Kvinner på
tvers kommenterte at politikerne
kunne gå inn for lønnsmoderasjon i 10 år gjennom
Solidaritetsalternativet, det var
bare kvinnelønna de ikke kunne
gjøre noe med.
Konferansen i 1997 la opp til
en bredere behandling av kvinnelønna og stilte spørsmålet: Har
Norge råd til kvinner? Roar
Eilertsen fra DeFacto laget et
minihefte om økonomi, der
han begrunnet hvorfor norsk
økonomi ville tåle høyere kvinnelønn og 6 timers arbeidsdag, som
grunnlag for fortsatt press mot
regjering og Storting.
Marit Hoel la vekt på at
politikerne ikke måtte få slippe
unna med å skyve alt ansvar over
på forhandlinger mellom partene.
Hun pekte på at denne ansvars-

fraskrivelsen kunne føres helt
tilbake til gjennomføringen av
likelønnskonvensjonen på
1960-tallet. Hun mente at nettopp
det å legge ansvaret hos partene
kunne ha vært et avgjørende
feilgrep i strategien tidligere. En
begynnelse nå kunne være å kreve
5 kvinnemilliarder. I forhold til
lokale forhandlinger i offentlig
sektor advarte hun mot å la seg
splitte for summer som i det
private næringsliv bare er småpenger, men være rause og klare
i støtten til hverandres krav.
Gro Hageman viste i sin
innledning Verdien av en kvinnes
arbeid - likelønn i historisk
perspektiv(9J hvordan velferdsstaten helt fra starten var bygd
opp med billig kvinnelig arbeidskraft som grunnlag. Dette
kommer tydelig fram allerede
i 1974 da Brattholmutvalget slo
fast at kvinneyrkene i offentlig
sektor var lønna for lavt.
Stortingsmeldingen etterpå slo
fast at det ville ha altfor store
konsekvenser å endre dette; det
ville føre til "en nærmest
meningsløs omkalfatring av
lønnsforholdene i staten".
Gro Hageman tok også opp
hvordan premisset om menn som
forsørgere historisk har ligget til
grunn for lønnsfastsettelsen og
lønnsrelasjonene, også fra fag bevegelsens side. Dette utfordres
nå av en annen måte å tenke lønn
på, der spørsmålet om en lønn
å leve av for en familie erstattes av
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likelønn, men en ujevn kamp med
framstøt og mobilisering på den
ene siden og motoffensiver på den
andre.(ls) Det at kvinnene ikke har
svekket sin posisjon kan også
være et viktig resultat. I dagens
situasjon er også erfaringene med
samarbeid på tvers gull verdt.
Kvinnelønnskampen ved en korsvei noen viktige dilemmaer framover

Sett fra Kvinner på tvers sitt
perspektiv er oppgaven fortsatt
grunnleggende den samme,
å gjøre slutt på det samfunnsmessige forholdet at kvinner
lønnes etter kjønn. Dette er en
del av kvinneundertrykkinga
i samfunnet. Lønn etter kjønn
er så innvevd i arbeidsliv og
samfunn at det ofte framtrer
som forskjeller mellom sektorer,
bransjer, krav til kompetanse,
ulike frivillige ønsker etc. Kvinner
på tvers har sett det som en viktig
oppgave å synliggjøre årsakene
til den lave kvinnelønna, og for
Kvinner på tvers har kvinnelønnsbegrepet vært et begrep som
nettopp setter fingeren på dette.
Kvinnelønnsproblemet får
ulike uttrykk. Mange kvinner er
lavtlønte, andre kvinnegrupper og
enkeltkvinner har lavere lønn enn
menn med tilsvarende utdanning
eller kompetanse, og dette kan
kreve ulik konkret taktikk i det
enkelte tilfelle. Samtidig ligger en
felles interesse i bunn, kampen for
å gjøre slutt på lønn etter kjønn.
Et viktig spørsmål må derfor være
hvordan disse felles interessene
kan uttrykkes slik at kvinnene
kan bli en samlet kraft i denne
kampen, både i fagbevegelsen og
i hele samfunnet. Det er et viktig
dilemma at det i dag kan se ut til
at de fleste organisasjonene ikke
lenger ser dette spørsmålet som
så viktig. Dette forsterkes av at
motstanden mot ei virkelig heving
av kvinnelønna er stor og
rammene som settes for lønnskampen er trange. Er det slik at
motkreftene er for sterke til at en
har tro på muligheten til å slåss
sammen for grunnleggende
endring av kvinners situasjon? Og

at hver gruppe i stedet må prøve
å komme rundt motstanden for
akkurat sin gruppe? Eller er det
slik at det er mulig å kombinere
noen felles punkter i en langsiktig
strategi for forandring med at de
enkelte forbundene i større grad
har ulik konkret lønnspolitisk
taktikk? Fordi de konkrete
forholdene er ulike. Kanskje
krever oppbyggingen av en ny
felles plattform også større
raushet i forhold til forskjeller.
Et annet dilemma er hvordan
en kombinerer motstand mot en
utvikling i retning stadig større
lønnsforskjeller, med fagforeningenes forpliktelse til
å utnytte motstanderens taktikk
for å skaffe lønnstillegg til egne
medlemmer. F.eks. kan markedssituasjonen være til fordel for
enkelte grupper i dag, mens et
system som gir markedskreftene
friere spill kan undergrave fagbevegelsens posisjon på sikt.
Det samme ser en i lokale forhandlinger i offentlig sektor der
en i mange år har slitt med å finne
måter å gjøre motstand mot
systemet samtidig som en må
delta i det fordi systemet er sånn.
Lønn etter kompetanse inneholder også dilemmaer. Det har
hele tiden vært enighet om at
det er nødvendig å synliggjøre
kvinners kompetanse. Dette
innebærer bl.a. å gå imot ideen
om at kvinners kvalifikasjoner til
pleie og omsorg er medfødt. Det
ene beinet i Kvinner på tvers sin
lønnsplattform ble opprinnelig
formulert på følgende måte: - vi
krever at også kvinner får lønn
for utdanning og kompetanse.
Dette likelønnskravet er fortsatt
høyaktuelt. Kvinnegruppene med
3-årig høys koleutdanning, og
grupper med videreutdanning
utover dette, får fortsatt lite igjen
for sin utdanning sammenliknet
med tilsvarende mannsgrupper.
Kvinner i de nye fagarbeidergruppene slåss for å få lik lønn
med mannlige fagarbeidere.
Men dette behøver ikke være
det samme som å si at en ønsker
seg et system der både menn
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og kvinner i stadig større grad
skal lønnes etter den enkeltes
kompetanse. Det kan åpne for
individuelle lønninger og undergrave fagbevegelsen. Kvinner på
tvers sin plattform har to bein.
Det andre beinet er at den gamle
mannlige forsørgerlønna skal
erstattes av prinsippet om at
alle mennesker skal ha ei lønn
å leve av som det også er mulig
å forsørge unger på. Lønna er det
du går i butikken med, den
bestemmer rammene for live t ditt.
Også de som ikke har spesiell
kompetanse, har rett til et verdig
liv.
Til slutt, kvinnelønnskampen
er i stor grad blitt identifisert med
lønnskampen i offentlig sektor.
Dette har langt på vei væ rt
naturlig fordi det er der kvinnene
har vært mest konsentrert
i forbund med felles lønnssystemer og felles problemer.
Samtidig finnes store kvinnegrupper innafor privat sektor.
Hotell- og restaurantarbeiderne
har med sine streiker plassert seg
tydelig på kartet som en del av
kvinnelønnsbevegelsen, og bidratt
til å gjøre lavtlønte kvinner
i privat sektor synlige i det
offentlige rom. De har likevel
i mindre grad vært inkludert
i arbeidet med å formulere felles
strategier, også i Kvinner på tvers
mangler en på et vis et felles språk
for å diskutere lønn på tvers av
offentlig og privat sektor. I en
situasjon der privat og offentlig
sektor ofte settes opp mot
hverandre både i offentlig debatt
og innad i fagbevegelsen blir dette
et viktig dilemma.
En felles lønnsplattform på
tvers kan ikke lages en gang for
alle; etter en periode med økende
avstand må grunnlaget for
samarbeid etableres på nytt.
Kvinnelønnsproblemet er grunnleggende det samme i dag som for
10 år siden, men kvinnelønnsbevegelsen har gjort massevis av
erfaringer som vi nå kan nyte
godt av.
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opprettholdes i stor grad ulikelønna på hjemmebane - bare i 9%
av norske samboerforhold tjener
kvinnen mer enn mannen<16i,
Tallene er gjennomsnittstall og
kan dekke over store forskjeller.
Det er også store forskjeller
mellom lønnsstrukturen i privat
og offentlig sektor. Geir
Høgsnes<17> peker på at lønnsstrukturen i offentlig sektor er
blitt stadig mer sammenpresset,
dvs. at forskjellen mellom topp og
bunn har minket. De lavest lønte,
for det meste kvinner, har bedret
sin posisjon relativt sett.
Økt lønn for de lavest lønte er
sjølsagt positivt, men det er ikke
positivt at andre kvinnegrupper
samtidig har fått stadig mindre
uttelling for utdanning,
kompetanse og ansvar. Det lave
lønnsnivået i sektoren som
helhet slår også tilbake på de
lavest lønte, det blir vanskelig
å heve dem ytterligere uten å støte
mot grupper med høyere
utdanningsnivå.
I følge Høgsnes har
utviklingen i privat sektor vært
annerledes . Lokale lønnsforhandlinger, der mannsdominerte bransjer står sterkere,
har ført til at utjevnende
virkninger av lavtlønnstillegg ved
tariffoppgjørene motvirkes og
lønnsforskjellene opprettholdes.
Høgsnes hevder at
Solidaritetsalternativet og LOs
kontroll og førende posisjon
i tariffoppgjørene, som gjør at
andre hovedorganisasjoner stort
sett har fått blåkopi, er en del
av forklaringen på utviklingen
i offentlig sektor. Det har gjort
det praktisk talt umulig å få til
andre resultater enn i privat
sektor når det gjelder ramme og
fordeling, enten det nå er
i forhandlinger eller gjennom
streiker. Han sier videre: "Det gis
mer rom for de kvinnedominerte
yrkene i offentlig sektor når
moderasjonslinja tenderer mot

settes av penger på statsbudsj ettet
og at rammene for tariffoppgjøret
måtte utvides.
Kvinnelønna i privat sektor

Historikeren Gro Hogemon (t.h.) kam med
tankevekkende perspektiver på farmødrenes
komp far likelønn. Her i samta le med Bente
Løvås fro Freia.

•

Wenche Sandum og Hilde-Gunn Johansen fra Arcus mat moderasjon og privatisering l .mai 2000.

å sprekke, slik tilfellet var i 1996,
eller at den direkte sprenges, slik
tilfellet var i både 1998 og 2000."
(Høgsnes, 2002, s.211 )
Det er nødvendig å slå fast at
det ikke er kvinnelønnsstrategien
som har bidratt til den vanskelige
situasjonen for utdanningsgruppene i offentlig sektor. Det
er viktig å skille mellom LOs
Solidaritetsalternativ som er en
konkret linje for lønnsmoderasjon
på den ene sida, og en felles - og
solidarisk - kvinnelønnsstrategi på
den andre. En felles kvinnelønnsstrategi bygger på felles interesser
og gjensidig støtte til hverandres
krav og kamp . Kvinner på tvers
sin plattform krever både økning
av den lave kvinnelønna til ei lønn
å leve av og at også kvinner skal
ha uttelling for utdanning og
kompetanse, ikke samling i bånn.
Kvinnelønnsdiskusjonene har
nettopp bidratt til å sprenge
rammene og gi større rom for
tillegg. Når en vurderer
resultatene, må en også ta med at
sprengte rammer har bidratt til
økt reallønn.
Resultatene kan ikke bare
vurderes i forhold til kvinnelønnsbevegelsens strategi, men
må også vurderes i forhold til

motkreftenes styrke. Beatrice
Halsaa sa på Kvinner på tverskonferansen i 1998 at når tiltak
ikke lykkes og når kvinner
stanger hodet mot veggen gang
på gang, skyldes det ikke
nødvendigvis at tiltaket de
arbeider med er dårlig eller
strategien lite gjennomtenkt.
Det kan like gjerne rett og slett
skyldes motstand .
Kvinnelønnskampen har hele
tida vært p å kollisjonskurs med
sentrale elementer i norsk
økonomisk politikk, som
lønnsmoderasjon og kontroll
med lønnsutviklingen i offentlig
sektor. Mulighetene til å slåss har
vært begrenset med tvungen
voldgift. Norge har også
forandret seg i løpet av de ti siste
årene. Markedskreftene har fått
friere spill på stadig flere områder.
Arbeidsgiverne har gått på
offensiven mot etablerte rettigheter og for lokale og individuelle
avtaler om lønn og arbeidstid.
Kvinnelønnskampen har ikke
bare vært offensiv, men har også
måttet forsvare f.eks. retten til
sentrale tariffavtaler. Historia om
de siste ti årene viser at kvinnelønnskampen ikke har vært noen
jevn bevegelse mot mer og mer

16

En undersøkelse fra Norsk Samfunnsvitenskaplig Datatjeneste referert i Dagsavisen 8. mors 02.
17
Geir Høgsnes (2002) Forhandlingsstrukturer og makt, i Den usynlige hånd, red. Anne lise Ellingsæter og Jorun Solheim.
" Se Hege Skjeie og Mori Teigen (2003), for en diskusjon om hvorvidt vi gradvis er på vei mot mer likestilling.
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lønn for individuell kompetanse .
Hun slo fast at diskusjonene
i arbeiderbevegelsen viser at det
fortsatt er ulike måter å tenke
rettferdighet på, og at alle har
noen underliggende premisser om
kjønn.
Lønnsdiskusjonen på
konferansen i 1997 gikk i ulike
grupper og videreførte Kvinner
på tvers sin linje fra tidligere
konferanser. Press måtte rettes
mot regjering og Storting.
Klubber og foreninger i både
privat og offentlig sektor ble
oppfordret til å sende inn felles
krav til tariffoppgjøret, både
minstelønnskrav - ingen under
190 000, krav om tillegg for
kvinnedominerte yrker og
grupper og likelønnskrav.
Kvinnelønnskravet måtte holdes
varmt i opinionen. Fra "stuntgruppa" kom ideer til
utradisjonelle aksjonsformer,
som lønnshopp på trampoline
og bruk av eksisterende statuer
til å få fram budskapet. Disse ble
prøvd ut av ulike organisasjoner
fram til tariffoppgjøret i 1998.
Etter konferansen ble det
gjennomført en fanemarkering
i forbindelse med framleggingen
av statsbudsjettet, der 12
organisasjoner sto bak. Budskapet
var at regjeringa og Stortinget
måtte ta ansvar, kvinner har ikke
råd til mer moderasjon!
Hovedkravet var at det skulle

Konferansen tok tak i utviklingen
av kvinnelønna i privat sektor.
Det ble avholdt et eget møte
i forkant som viste at problemene
grunnleggende var de samme for
kvinner på tvers. Selv om kvinner
og menn stort sett tjente det
samme når de hadde samme jobb,
var problemet at kvinner og menn
var i ulike jobber som ble lønnet
veldig ulikt. Disse lønnsforskjellene skyldtes kjønn. Noen
steder ble forskjellene forsterket
av at det var menn som var
faglærte og kvinner ufaglærte.
Det var også slik at menn klatret
i systemet, mens kvinnene ble
igjen på bunn.
I den lokale lønnskampen var
det ofte kamp innad i klubbene
om kronetillegg eller prosentvise
tillegg, der mennene som tjente
mest sto hardt på for prosentvise
tillegg for å opprettholde
forskjell ene. Kvinnelige fagarbeidere i de nye fagene hadde
også problemer med å få lik lønn
sammenlignet med mannlige fagarbeidere. Det ble også pekt på
behovet for at lavtlønnstillegg ved
tariffoppgjørene ble gitt til alle
lavtlønte. Når det gikk etter
gjennomsnittslønn for de ulike
gruppene, var det mange lavtlønte
som aldri fikk.
Deltakerne la vekt på kampen
mot mer individuelle lønninger,
økt bruk av bonus og produktivitetslønn som var på vei inn.
De understreket betydningen av
ideologiske diskusjoner.
I et eget verksted på
konferansen for kvinner fra privat
sektor ble disse spørsmålene fulgt
opp, og deltakerne ble enige om
å danne et nettverk videre.

Ny offensiv for kvinnelønna
Oppkj øringa til tariffoppgj øret
i 1998 var preget av tall for
økning i eierinntekter, utbyttefest
og lederlønninger. Overskuddet
i statsbudsjettet var økt fra
4 milliarder i 1995 til mellom
30 og 70 milliarder i 1996-1998.<10J
Tålmodigheten med Solidaritetsalternativet var definitivt over og
virket sammen med kvinnelønnsbevegelsen. Det begynte å haste
for organisasjonene som skulle
oppnå likelønn innen 1998 og
2000.
Oppgjøret brøt med
Solidaritetsalternativet, og mange
områder fikk relativt gode
resultater. Men det store kvinnelønnsopprøret uteble. Av de
kvinnedominerte forbundene
valgte Norsk Helse- og sosialforbund, Norsk Sykepleier-

Arbeidsvurderingsutvalget,
som framla sin innstilling
i januar 97, slo fast at familieog forsørgelsesplikter ikke
lenger er akseptert som
grunnlag for lønnsfastsettelse.
"Den viktigste normen
i lønnsdannelsen i dag er at
lønn skal fastsettes på grunnlag
av krav til hvordan arbeidet
bør utføres, og lønn blir gitt
som individuell kompensasjon
for utført arbeid." Utvalget slår
fast at virkeligheten fortsatt er
preget av tidligere holdninger,
og at ulikelønna blir videreført
gjennom holdninger og
strukturer. Men de går ikke
konkret inn på hvilke strukturer
det er som gjør at forsørgerlønna likevel setter seg
igjennom og bidrar til
å opprettholde ulikelønna.
Utvalget har ingen drøfting av
kvinnelønnsbevegelsens krav
om ei lønn å leve av og forsørge
unger på, for både kvinner
og menn.

0
' Tall fro Per Østvold, leder Norsk Transportarbeiderforbund , innledning på møte i Fellesforbundet, region Oslo, 21.06.99.
" I privat sektor ble det gitt et generelt tillegg på 3 kraner timen, lavtlønnsområder som HRAF fikk i tillegg 2 kroner timer i lavtlønnstillegg, samt
heving av minstelønnssatsene . I stol og kommune vor det generelle tillegget på l O 000 kroner, i tillegg til sentrale justeringer og lokal patt.
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forbund og Norsk Radiografforbund å gå til streik. Alle ble
møtt med tvungen lønnsnemnd.
Sykepleierne i Oslo utviklet nye
metoder med rullerende streik.
De tok ut et begrenset antall
i streik og lot disse gå tilbake
igjen på jobb når nye grupper ble
tatt ut. Dette var et effektivt vern
mot tvungen voldgift. Etter
streiken tok arbeidsgiverne skritt
til å få denne metoden erklært
ulovlig.
Konferansen i 1998 foretok
ingen oppsummering av tariffoppgjøret, men valgte isteden
Kvinner og makt som hovedtema. Den nye maktutredningen
skulle dras i gang i Norge, og
spørsmålet om kvinners mangel
på makt innafor forhandlingssystemet sto sentralt. Mange
deltakere var kritiske til at
Kvinner på tvers ikke fulgte
opp kvinnelønnsstrategien som
var en del av selve grunnlaget
for konferansene.
Sterke motkrefter

Tariffoppgjøret i 1998 fikk
umiddelbart stempelet "for bra".
Det innebar et brudd, om enn
forsiktig, med Solidaritetsalternativet. Arbeidsrettsrådets
forslag var skrinlagt på grunn av
stor motstand, men i desember
1998 vedtok kontaktutvalget
mellom regjeringa og partene
i arbeidslivet å nedsette nye
utvalg<12 l . Arntsenutvalget besto
av representanter for alle de store
organisasjonene i arbeidslivet.
Utvalget skulle sikre at lønnsutviklingen framover ble på linje
med andre land, slik Solidaritetsalternativet la til grunn. Stabelutvalget, etter utvalgets leder,
tidligere likestillingsombud lngse
Stabel, skulle se på forhandlingssystemet, og bl.a. gå videre med
forslagene om innskrenkninger
i streikeretten. Streiker som
sykepleiernes og hjelpepleiernes

skulle stoppes .
På tross av brukbare oppgjør
i 1996 og 1998, målt med
tradisjonelle mål, var det lite
som tydet på at forskjellene
mellom kvinner og menns lønn
var vesentlig endret. Konferansen
i 1999 stilte spørsmålet om
hvorfor ikke målet var nådd.
Siri Jensen fra Kvinnefronten
la vekt på motstanden kvinnene
sto opp imot, framfor svakheter
ved lønnsstrategien. Hun gikk inn
på to faktorer: For det første at
forsørgerlønna fortsatt er en del
av samfunnsorganiseringa,
og dette opprettholdes så lenge
kvinnene pålegges hovedansvaret
for hus- og omsorgsarbeidet, og
bortimot halvparten av kvinnene
jobber deltid.
For det andre la hun vekt på
at kvinnenes krav strider mot
norsk økonomisk politikk slik
den bl.a. er nedfelt i moderasjonslinja og i det norske forhandlingssystemet. Denne politikken ble
befestet av Arntsenutvalget, som
la fram sin innstilling i mars 1999.
Utvalget slo fast at lønnsutviklingen i 1999 ikke skulle
være over 4, 5%, ved oppgjøret
i 2000 skulle den ligge på nivå
med våre samarbeidspartnere.
Det understreket videre at
konkurranseutsatt industri
fortsatt måtte være lønnsledende,
forhandle først og legge rammene
for resten, den såkalt frontfagmodellen. En slik ramme ville
gjøre det umulig å gjøre noe med
kvinnelønna - innstillinga var
i praksis rettet direkte mot
kvinnelønnskampen.
Lajla-Brith Josefsen fra Norsk
Lærerlag tok opp de pågående
endringene i arbeidstakerorganisering der hovedorganisasjonene YS og AF var
i ferd med å splittes opp og nye
organisasjoner diskuterte å gå
sammen.(13 l Hun mente at det var
positivt at dette skapte en mer

åpen situasjon. Samtidig advarte
hun mot mulighetene for
splittelse mellom lavtlønte
kvinner og kvinnedominerte
utdanningsgrupper. Hun
understreket nødvendigheten
av å diskutere og holde fast ved
Kvinner på tvers sin lønnsplattform, at det store flertallet
av lavtlønte kvinner som krever
en lønn å leve av og de store
gruppene av kvinner med treårig
høyskoleutdanning som slåss for
likelønn har felles interesser av
å støtte hverandre. Grunnleggende samfunnsmessig er
problemet det samme, nemlig
lønn etter kjønn.
Egne grupper på konferansen
jobbet videre med samarbeidet
mellom offentlig og privat sektor,
med lokale forhandlinger
i offentlig sektor og med hvordan
få til endringer i forhandlingssystemet - med sikte på innspill til
Stabelutvalget. Det siste ble fulgt
opp fra arbeidsgruppa.
Diskusjonen endte opp
i spørsmål til et panel av seks
fagforeningsledere og tillitsvalgte,
der Arntsenutvalgets ramme for
oppgjøret 2000 på 3,5 % sto
sentralt. Det kom fram stor
motstand mot å la seg binde til
en slik ramme. Den sentrale felles
oppgaven fra konferansen ble
å skape økt press nedenfra i dette
spørsmålet, en oppgave som

(f,

ønna!

12
I tillegg til Arntsenutvalget og Stabelutvalget var det Holdenutvalget, som skulle se på sysselsetting og verdiskapning og inntektspolitikkens rolle
i den sammenheng og Colbjørnsenutvalget som skulle se på Arbe idsmiljøloven.
13
Lærerforbundet og Norsk Lærerlag diskuterte sammens låing, og sammen med Norsk Sykepleierforbund og Politiforbundet var de begynt å diskutere
opprettelsen av en ny hovedorganisasjon.
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Denne diskunlisk
avhengige av mannen.
sjonen har
·, \ ■ - Det skape,- balanse i forholdet, sier Psylco1'
log Sissel Gran. - Det er s4 vanug at det nesten
ført til krav
, er naturlig, sier Psykolog Agnes Andenæs.
om at det
\
settes av
penger på
til et sterkere press på myndigstatsbudsjettet for å heve kvinners
heter, arbeidsgivere og fagforbund lønn, og Kvinner på tvers har
både i privat og offentlig sektor.
bidratt til å opprettholde et press
Kvinnelønnsbevegelsen har vært
på politikerne gjennom
en underliggende, samfunnsmarkeringer foran Stortinget.
messig faktor i lønnskampen helt
fram til i dag uavhengig av
3. Kvinner på tvers har bidratt til el
hvilken strategi den enkelte
sterkere kvinnelønnspress mol
organisasjon har valgt.
moderasjonslinja, gjennom å legge
Kvinnelønnsbevegelsen er først
vekt på diskusjonen om behovet for
og fremst en mobilisering av
å sprenge rammene for å kunne gjøre
kvinners kampkraft; den kan ikke noe med kvinnelønna. Det har hele
knyttes til en bestemt tarifftiden vært ulike syn på
politikk.
Solidaritetsalternativet og modeBetydningen av presset som
rasjonslinja innafor Kvinner på
er skapt, kommer også til synet
tvers, og Kvinner på tvers har
i forsøk gjennom hele 1990-tallet
ikke kunnet framstå med noe
på å svekke de kvinnedominerte
samlet syn. Samtidig har
fagforeningenes kampkraft,
spørsmålet om hvorvidt det er
gjennom bl.a. nye lønnssystemer
mulig å gjøre noe vesentlig med
og angrep på streikeretten og
kvinnelønna uten å sprenge
i stadige forsøk på å bortforklare
rammene, vært sentralt
ulikhetene i lønn mellom kvinner
i diskusjonen helt fra første
og menn.
konferanse. Kravet om å sprenge
Kvinner på tvers har vært en
rammene har også væ rt reist
viktig del av denne kvinnelønnsi markeringer som har sprunget
bevegelsen og har gitt en stemme
ut av Kvinner på tvers, og som
til et felles perspektiv, både
da har vært støttet av de
gjennom å eksistere som et fast
organisasjonene som har vært
årlig treffpunkt og gjennom ideer, emge.
argumenter og markeringer.
Brudd med moderasjonslinja
Kvinner på tvers har bidratt til
har ført til økte rammer i enkelte
at organisasjonene har måttet
tariffoppgjør, og har gitt økt
forho ld e seg til et slikt felles
reallønn og større rom for heving
perspektiv.
av kvinnelønna uten at grupper
settes opp mot hverandre.
2. Kvinner på tvers har bidratt til
Kvinner på tvers har også
å sette søkelyset på kvinnelønna som
bidratt til at angrep på streikeet samfunnsmessig spørsmål som krever
retten hittil er slått tilbake. Både
politisk løsning. Kvinner på tvers
Arbeidsrettsrådets og Stabelhar vært opptatt av at kvinneutvalgets forslag har vært oppe på
lønnsspørsmålet er for
konferansene, og dette har bidratt
omfattende til å få plass innafor
til økt kjennskap til og diskusjon
rammen av tariffoppgjørene. Den
om disse forslagene.
lave kvinnelønna, det at kvinner
systematisk har færre ressurser til
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4. Kvinner på tvers har bidratt til at
kvinner fra ulike områder har fått bedre
kjennskap til og større forståelse for
hverandre. Dette har trolig bidratt

til større gjensidig støtte til
streiker og aksjoner. Det har også
gitt kunnskap om andre organisasjoners synspunkter og bidratt til
å dempe motsetninger og holde
dialogen åpen i tider med større
uenighet.
Har kvinnelønnsstrategien utspilt sin
rolle?

Det er vanskelig å gjøre en
vurdering av de konkrete
resultatene av 10-15 år med
kvinnelønnskamp, på tvers av
alle yrker og bransjer. Statistisk
sentralbyrå opererer ikke med
gode tall før 1997. I Arbeidsvurderingsutvalgets innstilling
opereres likevel med tall som
anslår heltidsansatte kvinners
lønn til å være 82,6 % av menns
i 1990. I 1997 var tallet 85,4 og
i 2002 86% .
Når det gjelder kvinners lønn
i prosent av menns innafor ulike
områder, har det skjedd visse
endringer i løpet av de siste ti
årene, men forskjellene er store
fra område til område og tallene
usikre. De siste fem årene er
forskjellene små, innenfor noen
bransjer opp, andre ned. Sammenlikner en menn og kvinners lønn
innafor de enkelte forhand lingsområder, viser situasjonen er
bedring for kvinnene på alle
områder, bortsett fra industrifunksjonærer og forretningsog sparebanker og forsikring.
Sammenlikning av menn og
kvinner innenfor samme
utdanningsnivå viser derimot
at forskjellene har økt litt på
alle utdanningsnivåer, unntatt
gruppene med høyskoleutdanning
til og med fire år, der forskjellene
er uendret.<1; J Men disse
endringene er små.
Konklusjonen må være at det
ikke har skjedd noen kvalitativ
endring i forholdet mellom
kvinners og menns lønn. I tillegg
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Streikevaktene på Quality Airport Hotel på
Gardermoen gjør seg klare til l . streikedag
3. mai 2000.

for en større ramme i offentlig
sektor, slo arbeidsgiverne til med
sin motoffensiv.
Konferansen hadde
globalisering som hovedtema.
Norsk Hotell- og restaurantarbeiderforbunds streik for
høyere kvelds- og natt-tillegg
ble plassert som en del av fagbevegelsens internasjonale kamp
mot fleksibilisering av arbeidslivet. En viktig lærdom fra
streiken var behovet for at
fagbevegelsen i større grad setter
organisering av servicearbeidere
på sin felles dagsorden. Norsk
Sykepleierforbunds streik for
felles tariffavtale i helseforetakene
ble sett som en del av kampen
mot oppsplitting av tariffavtaler,
overføring av forhandlinger til
lokale nivå og dermed undergraving av fagbevegelsens rolle.
Moderasjon for å redde
arbeidsplassene?

I 2003 har oppmerksomheten
i media, helt forutsigbart, vært
rettet mot at oppgjøret i 2002 ble
for dyrt. Sterk kronekurs har vært
en kraftig medvirkende årsak til
oppsigelser og nedleggelser
i konkurranseutsatt sektor,
men fokus rettes mot lønn og
betydningen av lønnsmoderasjon.
Store pensjonsforpliktelser de
siste åra, som staten ikke vil bidra
til å dekke, har ført til at
kommunene og helseforetakene
sliter. Resultatet er at det ikke ble
gitt generelle tillegg ved mellomoppgjøret. I privat sektor er det
gitt et lavtlønnstillegg, i offentlig
sektor ble det i 2002 avtalt en
heving av de nye minstelønnssatsene fra 01.07.2003, samt en
-
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En annen utdyper endringene
slik:
'']eg tenker at begrepet
kvinnelønn lærte oss at vi må se
på tvers, vi må se på alle gruppene
og så drive en slags solidarisk
kvinnelønnskamp, og ikke bare
tenke på oss sjøl. Og der har det
skjedd et veldig skifte i vår
organisasjon nå. I stedet skal det
ses på som en kake og så skal vi
ha størst mulig del iforhold til de
andre gruppene. Kampen er blitt
veldig innen ramma, og det er
trist, men sånn er det. "
Ikke alle ser like negativt på
endringene:
"Vi har nok blitt veldig
opptatt av hva det er beslutningstakerne interesserer seg for, hva
det er som får beslutningstakerne
i landet vårt til å endre
beslutningene sine. Og da har vi
oppdaga at det kun er en ting de
skjønner og det er tall, og det
betyr at vi da må faktisk endre
vår argumentasjon fra at det er
rettferdig til at det er økonomisk

lønnsomt."
I denne situasjonen er det
viktig å se på hva Kvinner på
tvers og en felles kvinnelønnsbevegelse har betydd og hva det
kan være viktig å føre videre i en
ny SltUaSJOn.
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kompetanse og mer
Konferansen oppfordret til
oppdeling av egne medlemmer,
gjensidig støtte i tilfelle streik,
bl.a. presset fram av arbeidsogså i tilfeller der det kunne være
giverne gjennom systemet med
ulik vurdering av resultatene slik
lokale forhandlinger. Arbeidet
at noen streiker mot det andre
med sammenslåing av læreraksepterer.
organisasjonene og dannelse av
Mulighetene for felles utspill
Utdanningsgruppenes hovedpå tvers av forbund ble også tatt
organisasjon av lærerne, sykeopp. Norsk Lærerlag Oslo hadde
pleierne og politiet, gjorde yrkesallerede før konferansen tatt
gruppene med treårig høyskoleinitiativ til en fanemarkering
utdanning til en sterkere
i forbindelse med framleggingen
organisert gruppe. Dette ble
av statsbudsjettet, under parolen:
en utfordring for FellesRegjering og Storting må ta
organisasjonen med sitt
ansvar, inn i et nytt århundre uten
medlemskap i LO. Samtidig førte
offentlig kvinnediskriminering.
arbeidet med sammenslåing av
Markeringen fikk stor oppNorsk Helse- og sosialforbund og
slutning, hele 18 organisasjoner
Norsk Kommuneforbund til en
sto bak. Seinere på høsten gikk
styrket organisering av lavtlønnslederne i de sentrale kvinnemteressene.
dominerte forbundene i offentlig
Forberedelsene til tariffsektor ut med krav om likeoppgjøret i 2000 var tydeligere
lønnspott.
preget av de enkelte yrkesforbundenes kamp. Tøffe, til
Felles kvinneutspill, men"
dels ulovlige, læreraksjoner og
Fellesutspillet om kvinnepott
aksjoner fra sjukepleierstudenter
ved tariffoppgjøret 2000 var
satte preg på vinteren. Norsk
det siste i rekka. Parallelt hadde
Kommuneforbund fremmet krav
forskjellene i lønnsstrategi
om mistelønn som hovedsak.
mellom organisasjonene blitt
Ved selve oppgjøret streiket
tydeligere. Dette var en gradvis
LO-medlemmene i privat sektor
prosess, Norsk Sykepleierforbund
etter at flertallet stemte nei til et
hadde tidlig gått ut med et klart
anbefalt forslag. Dette var et hardt
standpunkt mot å snakke om
slag mot LO-ledelsen og
kvinnelønn, organisasjonen valgte
moderasjonslinja. Kravene var
å bygge strategien utelukkende på
bl.a. høyere generelt tillegg og
betydningen av egen kompetanse.
bedre lavtlønnstillegg. Privat
Deres vekt på lokale forhandlingsektor lyktes i å sprenge rammene
er for å utnytte sykepleierallerede før det offentlige oppmangelen, og på oppdeling av
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Kvinner på tvers og kvinnelønnskampen

Kvinner på tvers er både et
produkt av kvinnelønnskampen
og en aktiv kraft innafor en
breiere kvinnelønnsbevegelse.
1. Kvinner på tvers har bidratt til
å synliggjøre kvinners lavere lønn og til
å gi kampen en felles retning på tvers
av ulike organisasjoner.

Kvinnelønnsbegrepet har vært
viktig for å sette søkelys på
årsakene til den lave kvinnelønna
og på betydningen av felles kamp
og gjensidig støtte. Bevisstheten
om at den lavere lønna skyldes
kvinneundertrykking, kan snu
diskriminering til en kraft
i kvinnelønnskampen.
Likelønnsbegrepet - i vid forstand
- har vært viktig for å mobilisere
i kampen for rettferdighet.
Lønnsplattformen med sine
"to bein", som ble utarbeidet
i 1995, bygger på at kvinner
i lavtlønnsyrker og kvinner som
lønnes lavere enn menn med
tilsvarende utdanning og
kompetanse, har felles interesser
i å gjøre slutt på at kvinner får
lavere lønn fordi de er kvinner.
Dette grunnleggende samfunnsmessige problemet er felles, og må
møtes med felles kamp. De må
derfor stå sammen og støtte hverandres krav, ikke bare av gjensidig
solidaritet, men fordi begge
grupper utfordrer lønn etter
kjønn.
Opp mot dette står synet at
kvinner som slåss for likelønn har
andre interesser enn lavtlønte
kvinner, og at lavtlønte kvinner
først og fremst må alliere seg med
lavtlønte menn, uten noen
spesifikk vekt på kjønn.
Synliggjøring av kvinnelønna
har mobilisert til faglig kamp, gitt
stor støtte i befolkningen og ført
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pott til lokale forhandlinger.
Behovet for ei kraftig heving
av kvinnelønna og for likelønn
mellom kvinner og menn kommer
i bakgrunnen for "de store
spørsmåla". Motsetningen
mellom kvinnelønnskrav og
moderasjonslinje skjerpes på nytt.
Samtidig er kvinnelønnsbegrepet og en felles kvinnelønnsplattform på defensiven. Praktisk
talt alle jeg intervjuet mente at
kvinnelønn er et begrep som i dag
brukes svært lite i deres organisasjon, de fleste sier eksplisitt at det
brukes mindre nå enn for noen år
siden. En uttrykker det slik:
"Det med at de store kvinne!orbundene gikk sammen og
ønsket en pott på statsbudsjettet,
det ble også borte. Alliansene
forsvant, og så ble det på en måte
våre egne veier vi gikk. Det var
ett eller annet som skjedde der, og
det var vel på slutten av 90-tallet.
Det ble borte med
kvinnelønnsordet. "

Kvinner på tvers 10 år - Kvinnelønna sett fra Kvinner på tvers
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gjøret var i gang. Organisasjonene
i offentlig sektor samlet seg ikke
til en felles offensiv for ytterligere
å utvide rammene utover det
privat sektor hadde oppnådd,
men konsentrerte seg om kamp
for egne grupper.
Resultatet var bl.a. en egen
lærerpakke med en kraftig lønnsøkning koplet mot lenger arbeidstid. Uansett syn på selve avtalen
var dette et gjennombrudd for
ideen om at staten kan gå inn med
ekstra midler for å heve lønna for
bestemte grupper. Dette hadde
kvinnene alltid fått høre var helt
umulig, nå ble det motsatte bevist.
Resultatet av oppgjøret var
også at sykepleierne endte opp
med bedre resultater enn de andre
kvinnedominerte utdanningsgruppene. Dette ga streik blant
førskolelærerne, og i Fellesorganisasjonen. Norsk Helse- og
sosialforbund streiket også og ble
møtt med tvungen lønnsnemnd
etter fem dager.

Utdrag av brev fra arbeidsgruppa
i Kvinner på tvers til Stabelutvalget
mars 2000.
"Kvinners felles lønnsinteresser
En overordnet problemstilling dreier seg
om hvordan kvinnenes felles lønnsinteresser kan bli representert
i forhandlingssystemet. Når forslagene
blir silt i alle ledd, er det mange andre
interesser som blir overordnet først
innenfor hver organisasjon og forhandlingssammenslutning, deretter i selve forhandlingene. Sterke interesser virker mot
å endre på lønnsrelasjonene. Heving av
kvinnelønna og likelønn blir bare et
moment blant mange.
Kvinneforsker Janneke van der
Ros peker på hvordan det korporative
systemet, med forhandlinger mellom
staten og organisasjonene fører til at noen
interesser organiseres inn, andre ut. Noen
problemer blir aktuelle, andre kommer
aldri fram."

"Det er ikke tilstrekkelig å ivareta kjønnsdimensjanen, dvs. at befolkningen består
av kvinner og menn med ulike verdier,
erfaringer og kunnskap. O gså kjønnskonfliktdimensjonen - det at kvinner og
menn kan ha forskjellige og motstridende
interesser - må institusjonaliseres." (Ros
1996 s,237)
Problemstillingen blir: Hvordan få til dette
i løn nsforhandlingssystemet?"

Kvinner på tve rs l 0 år - Kvinnelønna sett fra Kvinner på tvers

Streikeerfaringer og ulik strategi

På konferansen i år 2000 ble tarifferfaringene tatt opp til diskusjon,
målsettingen var som før å ta vare
på det som var felles, samtidig
som en særlig ønsket rom for å ta
opp de vanskelige uenighetene.
Ellinor Gilberg fra førskolelærerne i Oslo, Oddny Miljeteig
fra Fellesorganisasjonen,
Hordaland og Synnøve Bergan,
Hotell og restaurant i Trondheim,
fortalte om streikeerfaringer. Et
viktig felles grunnlag for Kvinner
på tvers er at det ikke er mulig
å heve kvinnelønna og oppnå
likelønn uten at kvinner tar
kampen opp. Alle streikene hadde
fått mye støtte. Oddny Miljeteig
fortalte bl.a. at lederen
i Fellesforbundet i Hordaland
hadde gått ut i Bergensavisen
og varslet sympatistreik i privat
sektor om Kommunenes
Sentralforbund ikke ville ta til
vettet ved den tvungne meklingen
som skulle komme like etter. En
slik støtte fra et mannsdominert
forbund til en kvinnedominert
utdanningsgruppe innebar at det
var flyttet en merkestein i LO og
i norsk arbeidskamphistorie.
Et tilbakevendende spørsmål
var hvordan en kunne jobbe for
at streikeretten skulle bli reell
i offentlig sektor - trusselen om
voldgift bidro til å hindre effektiv
streik. Et annet spørsmål var
hvordan Kvinner på tvers kan
utvikle et sjølstendig støttearbeid
på tvers av ulike forbund.
I et f ellesinnlegg la arbeidsgruppa opp til diskusjon om
hvorfor det heller ikke denne
gangen var blitt et felles tariffopprør i offentlig sektor, og om
det var slik at taktikken i forhold
til egne grupper ble overordna en
felles kamp for å utvide rammene.
De var opptatt av om krav og
argumentasjon hadde bidratt til
økte motsetninger, både mellom
de lavest lønte og de med treårig
høyskoleutdanning og mellom
utdanningsgruppene. Et spørsmål
var også hvilken plass kvinnelønnsperspektivet hadde hatt
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i kampene som var ført; mediakonsulenter hadde i forkant av
oppgjøret frarådet førskolelærerne å bruke kvinnelønnsargumentasj on og i stedet
fokusere på betydningen av
arbeidet som gjøres.
Diskusjonen sprikte og
motsetninger kom fram. Det var
uenighet om hvorvidt det hadde
vært riktig å stemme ja eller nei
til resultatet i Norsk Kommuneforbund. Og det kom fram
direkte kritikk mellom utdanningsgruppene. Mange syntes dette var
vanskelig. Oppsummeringa framhevet likevel dette som en styrke
ved Kvinner på tvers, at det er
mulig å komme fram med det en
mener, og at det er mulig å ta
opp uenigheter direkte med
hverandre.
Konferansen viste fortsatt
enighet om Kvinner på tvers sin
plattform med to bein, kamp for
heving av de lavtlønte og kamp
for at også kvinner skal få
uttelling for utdanning,
kompetanse og ansvar. Det er
ikke bare solidarisk, det er også
i begge gruppers egeninteresse
å bekjempe lønnsfastsettelse etter
kjønn. En slik strategi må bygge
på at både de lavest lønte og de
kvinnedominerte utdanningsgruppene slåss sjøl - og støtter
hverandre, både i kampen for
større rammer og i rettferdige
krav.
Samtidig ble det klart at det
trengtes videre diskusjoner om

hvordan de felles interessene
skulle komme til uttrykk
i praksis. Kanskje kunne en lære
noe av erfaringene til lærerne som
hadde klart å presse fram ekstra
midler fra staten, med sikte på
å jobbe for en kvinnepakke?
Kvinner på tvers sin rolle

Noe var skjedd. Konferansen
i 2000 hadde færre deltakere,
avstanden mellom organisasjonene innafor offentlig sektor
var blitt større. Våren 2001 hadde
Kvinner på tvers et arbeidsseminar for å diskutere veien
videre. Wenche Bjørnebekk, leder
for Fellesorganisasjonens kvinnepolitiske utvalg, tok opp spørsmålet om hvorvidt lønnsplattformen skulle være et minste
felles multiplum mellom organisasjonene eller en felles grasrotplattform på tvers? Målsettingen
til Kvinner på tvers hadde vært
å skape en plattform nedenfra, på
tvers av organisasjonshensyn, som
kunne øve press på og støtte opp
under de respektive ledelser.
Samtidig som en ønsket at
kvinner i posisjoner skulle delta
aktivt. Aktivt arbeid for å få til en
slik grasrotplattform ville være
særlig viktig i en situasjon med
større motsetnmger.
Seminaret la vekt på at
kvinnelønnsbegrepet fortsatt var
viktig fordi det både peker på
årsakene til ulikelønna og på
betydningen av felles kamp. Både
kvinnelønnsbegrepet og lønns-

plattformen måtte tas opp igjen,
forening og Norsk Journalistlag
også i mindre fora mer egnet for
utfordret i skarpe ordelag utvalgsleder Ingse Stabel på demokrati
grundig diskusjon. Det ble lagt
vekt på Kvinner på tvers må ha
og streikerett. Dette var en
samlende sak på konferansen,
bredde i synspunkter og
som oppfordret deltakerne til
strategier, og ikke bli oppfatta
å utfordre LO-leder Gerd Liv
som et forum bare for offentlig
Valla på organisasjonens syn.
sektor eller bare for de mest
radikale damene i fagbevegelsen.
Kanskje var diskusjonene
Ett skritt fram og to tilbake?
Sykepleierne
i seg selv det
startet året 2002
viktigste, ikke
"Likestillingsombud Kristin
å komme fram
Mile ba oss være klar over
med å streike for
at tariffavtalene i større grad
til felles svar.
å få en felles
speiler de eksisterende makttariffavtale med
forholda enn de endrer dem,
Kamp for
de nye statlige
og derfor ikke nødvendigvis
er egnet for å endre kvinners
helseforetakene
streikeretten
stilling. Hun stilte spørsmål
som ble oppretArbeidsgruppa
om det er tilstrekkelig
klarte ikke
tet fra 01.01.02.
kvinneblikk på avtalene,
og om fagbevegelsen er redd
De andre organiå følge opp alle
for sterk lovgivning når det
sasjonene ville
disse problemgjelder likestilling? Hun viste
vente
til det
stillingene, men
b.la. til motstanden fra LO
valgte på
mot sammenlikninger på tvers
ordinære oppav virksomheter, og mot
konferansen
gjøret. Kvinner
likestillingsombudets rett til
i 2001 å legge
på
tvers ga
å uttale seg om tariffavtaler."
vekt på forsvar
sin
støtte til
(Sitat fra oppsummering fra konferansen 2000)
av forhandlingsstreiken.
Fram til tariffoppgjøret vokste
og streikeretten, og rette oppmerksomheten mot Stabelkravet om at LO måtte p å
offensiven i kvinnelønnskampen.
utvalgets innstilling som forelå
vinteren 2001. Utvalget foreslo
Norsk Lærerlag hadde nå gått
sammen med Lærerforbundet til
bl.a. at forhandlings- og streikeretten i kommunal sektor skulle
Utdanningsforbundet og hadde
flyttes fra det enkelte forbund til
avsluttet sin samarbeidsavtale med
hovedsammenslutningene.
LO. Utdanningsforbundet og
Riksmeklingsmannen skulle ha
Norsk Sykepleierforbund,
rett til å gripe inn i oppgjøret ved
sammen med politiets fagforbund,
å kople resultatet av avstemninger utgjorde kjernen i den nye hovedorganisasjonen UHO,
i ulike forbund og ved å pålegge
organisasjoner å holde
Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon.<14l UHO øvet
uravstemning før streik. Samtidig
hadde det ingen forslag om
nå en tiltrekning på Fellesorganisasjonen som var sakket
å begrense bruken av tvungen
voldgift.
akterut i forhold til både lærerne
og sykepleierne. Presset innad
Om forslagene skulle bli
gjennomført, ville flere av
i LO, både fra Fellesorganisasjonen og Norsk Kommunestreikene i forrige oppgjør ikke
vært mulig, og mange organisaforbund, gjorde at til og med
sjoner ville bli dramatisk svekket
Fellesforbundets leder Kjell
uten reell streikerett.
Bjørndalen måtte gå med på at de
Representanter for Felleskommunalt ansatte kunne få mer
organisasjonen, Norsk Sykeenn rammen som ble lagt i privat
pleierforbund, Norsk Kabinsektor - som et unntaksår.

Resultatet ble et brukbart
oppgjør økonomisk sett.
Samtidig skjedde dramatiske
endringer med lønnsystemet
innafor offentlig sektor.
Akademikerne splittet ut og
etablerte et lønnssystem
utelukkende basert på lokale
forhandlinger, uten noen sentralt
bestemt ramme. I tillegg ble det
sentrale lønnssystemet i offentlig
sektor lagt om til et minstelønnssystem. Det ble fastsatt en minstelønn på fire ulike nivåer, inndelt
etter krav til utdanning. Alle
andre lønnstiger, koder og tillegg,
som f.eks. etter ansiennitet, ble
avskaffet. Dette ble kombinert
med den hittil største potten
avsatt til lokale forhandlinger.
Unntak var Oslo som opprettholdt det gamle systemet.
Også denne gangen hadde
flere organisasjoner alvorlige
prinsipielle innvendinger, men
heller ikke denne gangen var det
mulig å få til et samlet nei fra
arbeidstakerorganisasjon ene,
og resultatet ble til slutt at alle
aksepterte.
Det positive med oppgjøret
var en lønnsheving for de lavest
lønte og gjennomslag for
prinsippet om minstelønn.
Samtidig ga systemet arbeidsgiver
et mye større rom for individuelle
tillegg og ulik lønn for samme
type arbeidstakere lokalt. Mange
mente at arbeidsgiverne hadde
gjentatt suksessen fra 1996, og
kjøpt seg et nytt system for
betydelige tillegg i kroner (i hvert
fall for noen). Det gamle stillingsvurderingssystemet hadde ikke
vært effektivt nok til å få til større
lønnsforskjeller.
På konferansen i 2002 hadde
en ennå ikke full oversikt over
konsekvensene av det nye
systemet, men mange var sterkt
kritiske. Det var et paradoks at
det året en etter mange års kamp
endelig hadde fått gjennomslag

" Hovedorgan isasjonene på arbeidstakers iden vor nå: LO, YS, UHO, og Akademikerne. Sentrale akademikergrupper gikk ut av AF på slutten av
1990 -to ll et og dannet Akademikerne, og AF ble så oppløst i 200 l. I 2003 hor Helse- og sosialforbundet gått ut av YS og slått seg sammen med
Kommunefo rbundet til Fagforbundet, i LO. Se også note l s.4
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På konferansen i år 2000 ble tarifferfaringene tatt opp til diskusjon,
målsettingen var som før å ta vare
på det som var felles, samtidig
som en særlig ønsket rom for å ta
opp de vanskelige uenighetene.
Ellinor Gilberg fra førskolelærerne i Oslo, Oddny Miljeteig
fra Fellesorganisasjonen,
Hordaland og Synnøve Bergan,
Hotell og restaurant i Trondheim,
fortalte om streikeerfaringer. Et
viktig felles grunnlag for Kvinner
på tvers er at det ikke er mulig
å heve kvinnelønna og oppnå
likelønn uten at kvinner tar
kampen opp. Alle streikene hadde
fått mye støtte. Oddny Miljeteig
fortalte bl.a. at lederen
i Fellesforbundet i Hordaland
hadde gått ut i Bergensavisen
og varslet sympatistreik i privat
sektor om Kommunenes
Sentralforbund ikke ville ta til
vettet ved den tvungne meklingen
som skulle komme like etter. En
slik støtte fra et mannsdominert
forbund til en kvinnedominert
utdanningsgruppe innebar at det
var flyttet en merkestein i LO og
i norsk arbeidskamphistorie.
Et tilbakevendende spørsmål
var hvordan en kunne jobbe for
at streikeretten skulle bli reell
i offentlig sektor - trusselen om
voldgift bidro til å hindre effektiv
streik. Et annet spørsmål var
hvordan Kvinner på tvers kan
utvikle et sjølstendig støttearbeid
på tvers av ulike forbund.
I et f ellesinnlegg la arbeidsgruppa opp til diskusjon om
hvorfor det heller ikke denne
gangen var blitt et felles tariffopprør i offentlig sektor, og om
det var slik at taktikken i forhold
til egne grupper ble overordna en
felles kamp for å utvide rammene.
De var opptatt av om krav og
argumentasjon hadde bidratt til
økte motsetninger, både mellom
de lavest lønte og de med treårig
høyskoleutdanning og mellom
utdanningsgruppene. Et spørsmål
var også hvilken plass kvinnelønnsperspektivet hadde hatt
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i kampene som var ført; mediakonsulenter hadde i forkant av
oppgjøret frarådet førskolelærerne å bruke kvinnelønnsargumentasj on og i stedet
fokusere på betydningen av
arbeidet som gjøres.
Diskusjonen sprikte og
motsetninger kom fram. Det var
uenighet om hvorvidt det hadde
vært riktig å stemme ja eller nei
til resultatet i Norsk Kommuneforbund. Og det kom fram
direkte kritikk mellom utdanningsgruppene. Mange syntes dette var
vanskelig. Oppsummeringa framhevet likevel dette som en styrke
ved Kvinner på tvers, at det er
mulig å komme fram med det en
mener, og at det er mulig å ta
opp uenigheter direkte med
hverandre.
Konferansen viste fortsatt
enighet om Kvinner på tvers sin
plattform med to bein, kamp for
heving av de lavtlønte og kamp
for at også kvinner skal få
uttelling for utdanning,
kompetanse og ansvar. Det er
ikke bare solidarisk, det er også
i begge gruppers egeninteresse
å bekjempe lønnsfastsettelse etter
kjønn. En slik strategi må bygge
på at både de lavest lønte og de
kvinnedominerte utdanningsgruppene slåss sjøl - og støtter
hverandre, både i kampen for
større rammer og i rettferdige
krav.
Samtidig ble det klart at det
trengtes videre diskusjoner om

hvordan de felles interessene
skulle komme til uttrykk
i praksis. Kanskje kunne en lære
noe av erfaringene til lærerne som
hadde klart å presse fram ekstra
midler fra staten, med sikte på
å jobbe for en kvinnepakke?
Kvinner på tvers sin rolle

Noe var skjedd. Konferansen
i 2000 hadde færre deltakere,
avstanden mellom organisasjonene innafor offentlig sektor
var blitt større. Våren 2001 hadde
Kvinner på tvers et arbeidsseminar for å diskutere veien
videre. Wenche Bjørnebekk, leder
for Fellesorganisasjonens kvinnepolitiske utvalg, tok opp spørsmålet om hvorvidt lønnsplattformen skulle være et minste
felles multiplum mellom organisasjonene eller en felles grasrotplattform på tvers? Målsettingen
til Kvinner på tvers hadde vært
å skape en plattform nedenfra, på
tvers av organisasjonshensyn, som
kunne øve press på og støtte opp
under de respektive ledelser.
Samtidig som en ønsket at
kvinner i posisjoner skulle delta
aktivt. Aktivt arbeid for å få til en
slik grasrotplattform ville være
særlig viktig i en situasjon med
større motsetnmger.
Seminaret la vekt på at
kvinnelønnsbegrepet fortsatt var
viktig fordi det både peker på
årsakene til ulikelønna og på
betydningen av felles kamp. Både
kvinnelønnsbegrepet og lønns-

plattformen måtte tas opp igjen,
forening og Norsk Journalistlag
også i mindre fora mer egnet for
utfordret i skarpe ordelag utvalgsleder Ingse Stabel på demokrati
grundig diskusjon. Det ble lagt
vekt på Kvinner på tvers må ha
og streikerett. Dette var en
samlende sak på konferansen,
bredde i synspunkter og
som oppfordret deltakerne til
strategier, og ikke bli oppfatta
å utfordre LO-leder Gerd Liv
som et forum bare for offentlig
Valla på organisasjonens syn.
sektor eller bare for de mest
radikale damene i fagbevegelsen.
Kanskje var diskusjonene
Ett skritt fram og to tilbake?
Sykepleierne
i seg selv det
startet året 2002
viktigste, ikke
"Likestillingsombud Kristin
å komme fram
Mile ba oss være klar over
med å streike for
at tariffavtalene i større grad
til felles svar.
å få en felles
speiler de eksisterende makttariffavtale med
forholda enn de endrer dem,
Kamp for
de nye statlige
og derfor ikke nødvendigvis
er egnet for å endre kvinners
helseforetakene
streikeretten
stilling. Hun stilte spørsmål
som ble oppretArbeidsgruppa
om det er tilstrekkelig
klarte ikke
tet fra 01.01.02.
kvinneblikk på avtalene,
og om fagbevegelsen er redd
De andre organiå følge opp alle
for sterk lovgivning når det
sasjonene ville
disse problemgjelder likestilling? Hun viste
vente
til det
stillingene, men
b.la. til motstanden fra LO
valgte på
mot sammenlikninger på tvers
ordinære oppav virksomheter, og mot
konferansen
gjøret. Kvinner
likestillingsombudets rett til
i 2001 å legge
på
tvers ga
å uttale seg om tariffavtaler."
vekt på forsvar
sin
støtte til
(Sitat fra oppsummering fra konferansen 2000)
av forhandlingsstreiken.
Fram til tariffoppgjøret vokste
og streikeretten, og rette oppmerksomheten mot Stabelkravet om at LO måtte p å
offensiven i kvinnelønnskampen.
utvalgets innstilling som forelå
vinteren 2001. Utvalget foreslo
Norsk Lærerlag hadde nå gått
sammen med Lærerforbundet til
bl.a. at forhandlings- og streikeretten i kommunal sektor skulle
Utdanningsforbundet og hadde
flyttes fra det enkelte forbund til
avsluttet sin samarbeidsavtale med
hovedsammenslutningene.
LO. Utdanningsforbundet og
Riksmeklingsmannen skulle ha
Norsk Sykepleierforbund,
rett til å gripe inn i oppgjøret ved
sammen med politiets fagforbund,
å kople resultatet av avstemninger utgjorde kjernen i den nye hovedorganisasjonen UHO,
i ulike forbund og ved å pålegge
organisasjoner å holde
Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon.<14l UHO øvet
uravstemning før streik. Samtidig
hadde det ingen forslag om
nå en tiltrekning på Fellesorganisasjonen som var sakket
å begrense bruken av tvungen
voldgift.
akterut i forhold til både lærerne
og sykepleierne. Presset innad
Om forslagene skulle bli
gjennomført, ville flere av
i LO, både fra Fellesorganisasjonen og Norsk Kommunestreikene i forrige oppgjør ikke
vært mulig, og mange organisaforbund, gjorde at til og med
sjoner ville bli dramatisk svekket
Fellesforbundets leder Kjell
uten reell streikerett.
Bjørndalen måtte gå med på at de
Representanter for Felleskommunalt ansatte kunne få mer
organisasjonen, Norsk Sykeenn rammen som ble lagt i privat
pleierforbund, Norsk Kabinsektor - som et unntaksår.

Resultatet ble et brukbart
oppgjør økonomisk sett.
Samtidig skjedde dramatiske
endringer med lønnsystemet
innafor offentlig sektor.
Akademikerne splittet ut og
etablerte et lønnssystem
utelukkende basert på lokale
forhandlinger, uten noen sentralt
bestemt ramme. I tillegg ble det
sentrale lønnssystemet i offentlig
sektor lagt om til et minstelønnssystem. Det ble fastsatt en minstelønn på fire ulike nivåer, inndelt
etter krav til utdanning. Alle
andre lønnstiger, koder og tillegg,
som f.eks. etter ansiennitet, ble
avskaffet. Dette ble kombinert
med den hittil største potten
avsatt til lokale forhandlinger.
Unntak var Oslo som opprettholdt det gamle systemet.
Også denne gangen hadde
flere organisasjoner alvorlige
prinsipielle innvendinger, men
heller ikke denne gangen var det
mulig å få til et samlet nei fra
arbeidstakerorganisasjon ene,
og resultatet ble til slutt at alle
aksepterte.
Det positive med oppgjøret
var en lønnsheving for de lavest
lønte og gjennomslag for
prinsippet om minstelønn.
Samtidig ga systemet arbeidsgiver
et mye større rom for individuelle
tillegg og ulik lønn for samme
type arbeidstakere lokalt. Mange
mente at arbeidsgiverne hadde
gjentatt suksessen fra 1996, og
kjøpt seg et nytt system for
betydelige tillegg i kroner (i hvert
fall for noen). Det gamle stillingsvurderingssystemet hadde ikke
vært effektivt nok til å få til større
lønnsforskjeller.
På konferansen i 2002 hadde
en ennå ikke full oversikt over
konsekvensene av det nye
systemet, men mange var sterkt
kritiske. Det var et paradoks at
det året en etter mange års kamp
endelig hadde fått gjennomslag

" Hovedorgan isasjonene på arbeidstakers iden vor nå: LO, YS, UHO, og Akademikerne. Sentrale akademikergrupper gikk ut av AF på slutten av
1990 -to ll et og dannet Akademikerne, og AF ble så oppløst i 200 l. I 2003 hor Helse- og sosialforbundet gått ut av YS og slått seg sammen med
Kommunefo rbundet til Fagforbundet, i LO. Se også note l s.4

------~ ----- - ~-~----- ----

Kvinner på tvers 1 0 år - Kvinnelønna sett fra Kvinner på tvers

Streikevaktene på Quality Airport Hotel på
Gardermoen gjør seg klare til l . streikedag
3. mai 2000.

for en større ramme i offentlig
sektor, slo arbeidsgiverne til med
sin motoffensiv.
Konferansen hadde
globalisering som hovedtema.
Norsk Hotell- og restaurantarbeiderforbunds streik for
høyere kvelds- og natt-tillegg
ble plassert som en del av fagbevegelsens internasjonale kamp
mot fleksibilisering av arbeidslivet. En viktig lærdom fra
streiken var behovet for at
fagbevegelsen i større grad setter
organisering av servicearbeidere
på sin felles dagsorden. Norsk
Sykepleierforbunds streik for
felles tariffavtale i helseforetakene
ble sett som en del av kampen
mot oppsplitting av tariffavtaler,
overføring av forhandlinger til
lokale nivå og dermed undergraving av fagbevegelsens rolle.
Moderasjon for å redde
arbeidsplassene?

I 2003 har oppmerksomheten
i media, helt forutsigbart, vært
rettet mot at oppgjøret i 2002 ble
for dyrt. Sterk kronekurs har vært
en kraftig medvirkende årsak til
oppsigelser og nedleggelser
i konkurranseutsatt sektor,
men fokus rettes mot lønn og
betydningen av lønnsmoderasjon.
Store pensjonsforpliktelser de
siste åra, som staten ikke vil bidra
til å dekke, har ført til at
kommunene og helseforetakene
sliter. Resultatet er at det ikke ble
gitt generelle tillegg ved mellomoppgjøret. I privat sektor er det
gitt et lavtlønnstillegg, i offentlig
sektor ble det i 2002 avtalt en
heving av de nye minstelønnssatsene fra 01.07.2003, samt en
-
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En annen utdyper endringene
slik:
'']eg tenker at begrepet
kvinnelønn lærte oss at vi må se
på tvers, vi må se på alle gruppene
og så drive en slags solidarisk
kvinnelønnskamp, og ikke bare
tenke på oss sjøl. Og der har det
skjedd et veldig skifte i vår
organisasjon nå. I stedet skal det
ses på som en kake og så skal vi
ha størst mulig del iforhold til de
andre gruppene. Kampen er blitt
veldig innen ramma, og det er
trist, men sånn er det. "
Ikke alle ser like negativt på
endringene:
"Vi har nok blitt veldig
opptatt av hva det er beslutningstakerne interesserer seg for, hva
det er som får beslutningstakerne
i landet vårt til å endre
beslutningene sine. Og da har vi
oppdaga at det kun er en ting de
skjønner og det er tall, og det
betyr at vi da må faktisk endre
vår argumentasjon fra at det er
rettferdig til at det er økonomisk

lønnsomt."
I denne situasjonen er det
viktig å se på hva Kvinner på
tvers og en felles kvinnelønnsbevegelse har betydd og hva det
kan være viktig å føre videre i en
ny SltUaSJOn.

yrkesgruppa, bl.a. for
å utnytte systemet med
lokale forhandlinger,
I
hadde møtt stor
\
skepsis.
Alle utdannings\\
fra Sfa~a11uers
,
I\
"ange, gJen
stat11e,
gruppene
hadde hele
ete •llierte ;::::_"rte "'•nctag
\,"
tida
lagt
vekt
på egen
'S
I,
kompetanse, men
de fleste hadde
kombinert dette
'ne
I,
med kvinnelønns1'
-,, i
·,q"P;J lorg
perspektiv
og støtte
\.
'r På 17 år <OOQ, Og
til lavtlønte kvinners
'enllig se% rr,,11,arr:Jer
,,
forbare ,
krav. Etter hvert inntraff et skifte i alle
Sff
forente
''
orgamsasJonene
offentlig og
i retning mer vekt på
privat sektor.
kompetanse og mer
Konferansen oppfordret til
oppdeling av egne medlemmer,
gjensidig støtte i tilfelle streik,
bl.a. presset fram av arbeidsogså i tilfeller der det kunne være
giverne gjennom systemet med
ulik vurdering av resultatene slik
lokale forhandlinger. Arbeidet
at noen streiker mot det andre
med sammenslåing av læreraksepterer.
organisasjonene og dannelse av
Mulighetene for felles utspill
Utdanningsgruppenes hovedpå tvers av forbund ble også tatt
organisasjon av lærerne, sykeopp. Norsk Lærerlag Oslo hadde
pleierne og politiet, gjorde yrkesallerede før konferansen tatt
gruppene med treårig høyskoleinitiativ til en fanemarkering
utdanning til en sterkere
i forbindelse med framleggingen
organisert gruppe. Dette ble
av statsbudsjettet, under parolen:
en utfordring for FellesRegjering og Storting må ta
organisasjonen med sitt
ansvar, inn i et nytt århundre uten
medlemskap i LO. Samtidig førte
offentlig kvinnediskriminering.
arbeidet med sammenslåing av
Markeringen fikk stor oppNorsk Helse- og sosialforbund og
slutning, hele 18 organisasjoner
Norsk Kommuneforbund til en
sto bak. Seinere på høsten gikk
styrket organisering av lavtlønnslederne i de sentrale kvinnemteressene.
dominerte forbundene i offentlig
Forberedelsene til tariffsektor ut med krav om likeoppgjøret i 2000 var tydeligere
lønnspott.
preget av de enkelte yrkesforbundenes kamp. Tøffe, til
Felles kvinneutspill, men"
dels ulovlige, læreraksjoner og
Fellesutspillet om kvinnepott
aksjoner fra sjukepleierstudenter
ved tariffoppgjøret 2000 var
satte preg på vinteren. Norsk
det siste i rekka. Parallelt hadde
Kommuneforbund fremmet krav
forskjellene i lønnsstrategi
om mistelønn som hovedsak.
mellom organisasjonene blitt
Ved selve oppgjøret streiket
tydeligere. Dette var en gradvis
LO-medlemmene i privat sektor
prosess, Norsk Sykepleierforbund
etter at flertallet stemte nei til et
hadde tidlig gått ut med et klart
anbefalt forslag. Dette var et hardt
standpunkt mot å snakke om
slag mot LO-ledelsen og
kvinnelønn, organisasjonen valgte
moderasjonslinja. Kravene var
å bygge strategien utelukkende på
bl.a. høyere generelt tillegg og
betydningen av egen kompetanse.
bedre lavtlønnstillegg. Privat
Deres vekt på lokale forhandlingsektor lyktes i å sprenge rammene
er for å utnytte sykepleierallerede før det offentlige oppmangelen, og på oppdeling av
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Kvinner på tvers og kvinnelønnskampen

Kvinner på tvers er både et
produkt av kvinnelønnskampen
og en aktiv kraft innafor en
breiere kvinnelønnsbevegelse.
1. Kvinner på tvers har bidratt til
å synliggjøre kvinners lavere lønn og til
å gi kampen en felles retning på tvers
av ulike organisasjoner.

Kvinnelønnsbegrepet har vært
viktig for å sette søkelys på
årsakene til den lave kvinnelønna
og på betydningen av felles kamp
og gjensidig støtte. Bevisstheten
om at den lavere lønna skyldes
kvinneundertrykking, kan snu
diskriminering til en kraft
i kvinnelønnskampen.
Likelønnsbegrepet - i vid forstand
- har vært viktig for å mobilisere
i kampen for rettferdighet.
Lønnsplattformen med sine
"to bein", som ble utarbeidet
i 1995, bygger på at kvinner
i lavtlønnsyrker og kvinner som
lønnes lavere enn menn med
tilsvarende utdanning og
kompetanse, har felles interesser
i å gjøre slutt på at kvinner får
lavere lønn fordi de er kvinner.
Dette grunnleggende samfunnsmessige problemet er felles, og må
møtes med felles kamp. De må
derfor stå sammen og støtte hverandres krav, ikke bare av gjensidig
solidaritet, men fordi begge
grupper utfordrer lønn etter
kjønn.
Opp mot dette står synet at
kvinner som slåss for likelønn har
andre interesser enn lavtlønte
kvinner, og at lavtlønte kvinner
først og fremst må alliere seg med
lavtlønte menn, uten noen
spesifikk vekt på kjønn.
Synliggjøring av kvinnelønna
har mobilisert til faglig kamp, gitt
stor støtte i befolkningen og ført
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pott til lokale forhandlinger.
Behovet for ei kraftig heving
av kvinnelønna og for likelønn
mellom kvinner og menn kommer
i bakgrunnen for "de store
spørsmåla". Motsetningen
mellom kvinnelønnskrav og
moderasjonslinje skjerpes på nytt.
Samtidig er kvinnelønnsbegrepet og en felles kvinnelønnsplattform på defensiven. Praktisk
talt alle jeg intervjuet mente at
kvinnelønn er et begrep som i dag
brukes svært lite i deres organisasjon, de fleste sier eksplisitt at det
brukes mindre nå enn for noen år
siden. En uttrykker det slik:
"Det med at de store kvinne!orbundene gikk sammen og
ønsket en pott på statsbudsjettet,
det ble også borte. Alliansene
forsvant, og så ble det på en måte
våre egne veier vi gikk. Det var
ett eller annet som skjedde der, og
det var vel på slutten av 90-tallet.
Det ble borte med
kvinnelønnsordet. "

Kvinner på tvers 10 år - Kvinnelønna sett fra Kvinner på tvers
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gjøret var i gang. Organisasjonene
i offentlig sektor samlet seg ikke
til en felles offensiv for ytterligere
å utvide rammene utover det
privat sektor hadde oppnådd,
men konsentrerte seg om kamp
for egne grupper.
Resultatet var bl.a. en egen
lærerpakke med en kraftig lønnsøkning koplet mot lenger arbeidstid. Uansett syn på selve avtalen
var dette et gjennombrudd for
ideen om at staten kan gå inn med
ekstra midler for å heve lønna for
bestemte grupper. Dette hadde
kvinnene alltid fått høre var helt
umulig, nå ble det motsatte bevist.
Resultatet av oppgjøret var
også at sykepleierne endte opp
med bedre resultater enn de andre
kvinnedominerte utdanningsgruppene. Dette ga streik blant
førskolelærerne, og i Fellesorganisasjonen. Norsk Helse- og
sosialforbund streiket også og ble
møtt med tvungen lønnsnemnd
etter fem dager.

Utdrag av brev fra arbeidsgruppa
i Kvinner på tvers til Stabelutvalget
mars 2000.
"Kvinners felles lønnsinteresser
En overordnet problemstilling dreier seg
om hvordan kvinnenes felles lønnsinteresser kan bli representert
i forhandlingssystemet. Når forslagene
blir silt i alle ledd, er det mange andre
interesser som blir overordnet først
innenfor hver organisasjon og forhandlingssammenslutning, deretter i selve forhandlingene. Sterke interesser virker mot
å endre på lønnsrelasjonene. Heving av
kvinnelønna og likelønn blir bare et
moment blant mange.
Kvinneforsker Janneke van der
Ros peker på hvordan det korporative
systemet, med forhandlinger mellom
staten og organisasjonene fører til at noen
interesser organiseres inn, andre ut. Noen
problemer blir aktuelle, andre kommer
aldri fram."

"Det er ikke tilstrekkelig å ivareta kjønnsdimensjanen, dvs. at befolkningen består
av kvinner og menn med ulike verdier,
erfaringer og kunnskap. O gså kjønnskonfliktdimensjonen - det at kvinner og
menn kan ha forskjellige og motstridende
interesser - må institusjonaliseres." (Ros
1996 s,237)
Problemstillingen blir: Hvordan få til dette
i løn nsforhandlingssystemet?"
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forbund og Norsk Radiografforbund å gå til streik. Alle ble
møtt med tvungen lønnsnemnd.
Sykepleierne i Oslo utviklet nye
metoder med rullerende streik.
De tok ut et begrenset antall
i streik og lot disse gå tilbake
igjen på jobb når nye grupper ble
tatt ut. Dette var et effektivt vern
mot tvungen voldgift. Etter
streiken tok arbeidsgiverne skritt
til å få denne metoden erklært
ulovlig.
Konferansen i 1998 foretok
ingen oppsummering av tariffoppgjøret, men valgte isteden
Kvinner og makt som hovedtema. Den nye maktutredningen
skulle dras i gang i Norge, og
spørsmålet om kvinners mangel
på makt innafor forhandlingssystemet sto sentralt. Mange
deltakere var kritiske til at
Kvinner på tvers ikke fulgte
opp kvinnelønnsstrategien som
var en del av selve grunnlaget
for konferansene.
Sterke motkrefter

Tariffoppgjøret i 1998 fikk
umiddelbart stempelet "for bra".
Det innebar et brudd, om enn
forsiktig, med Solidaritetsalternativet. Arbeidsrettsrådets
forslag var skrinlagt på grunn av
stor motstand, men i desember
1998 vedtok kontaktutvalget
mellom regjeringa og partene
i arbeidslivet å nedsette nye
utvalg<12 l . Arntsenutvalget besto
av representanter for alle de store
organisasjonene i arbeidslivet.
Utvalget skulle sikre at lønnsutviklingen framover ble på linje
med andre land, slik Solidaritetsalternativet la til grunn. Stabelutvalget, etter utvalgets leder,
tidligere likestillingsombud lngse
Stabel, skulle se på forhandlingssystemet, og bl.a. gå videre med
forslagene om innskrenkninger
i streikeretten. Streiker som
sykepleiernes og hjelpepleiernes

skulle stoppes .
På tross av brukbare oppgjør
i 1996 og 1998, målt med
tradisjonelle mål, var det lite
som tydet på at forskjellene
mellom kvinner og menns lønn
var vesentlig endret. Konferansen
i 1999 stilte spørsmålet om
hvorfor ikke målet var nådd.
Siri Jensen fra Kvinnefronten
la vekt på motstanden kvinnene
sto opp imot, framfor svakheter
ved lønnsstrategien. Hun gikk inn
på to faktorer: For det første at
forsørgerlønna fortsatt er en del
av samfunnsorganiseringa,
og dette opprettholdes så lenge
kvinnene pålegges hovedansvaret
for hus- og omsorgsarbeidet, og
bortimot halvparten av kvinnene
jobber deltid.
For det andre la hun vekt på
at kvinnenes krav strider mot
norsk økonomisk politikk slik
den bl.a. er nedfelt i moderasjonslinja og i det norske forhandlingssystemet. Denne politikken ble
befestet av Arntsenutvalget, som
la fram sin innstilling i mars 1999.
Utvalget slo fast at lønnsutviklingen i 1999 ikke skulle
være over 4, 5%, ved oppgjøret
i 2000 skulle den ligge på nivå
med våre samarbeidspartnere.
Det understreket videre at
konkurranseutsatt industri
fortsatt måtte være lønnsledende,
forhandle først og legge rammene
for resten, den såkalt frontfagmodellen. En slik ramme ville
gjøre det umulig å gjøre noe med
kvinnelønna - innstillinga var
i praksis rettet direkte mot
kvinnelønnskampen.
Lajla-Brith Josefsen fra Norsk
Lærerlag tok opp de pågående
endringene i arbeidstakerorganisering der hovedorganisasjonene YS og AF var
i ferd med å splittes opp og nye
organisasjoner diskuterte å gå
sammen.(13 l Hun mente at det var
positivt at dette skapte en mer

åpen situasjon. Samtidig advarte
hun mot mulighetene for
splittelse mellom lavtlønte
kvinner og kvinnedominerte
utdanningsgrupper. Hun
understreket nødvendigheten
av å diskutere og holde fast ved
Kvinner på tvers sin lønnsplattform, at det store flertallet
av lavtlønte kvinner som krever
en lønn å leve av og de store
gruppene av kvinner med treårig
høyskoleutdanning som slåss for
likelønn har felles interesser av
å støtte hverandre. Grunnleggende samfunnsmessig er
problemet det samme, nemlig
lønn etter kjønn.
Egne grupper på konferansen
jobbet videre med samarbeidet
mellom offentlig og privat sektor,
med lokale forhandlinger
i offentlig sektor og med hvordan
få til endringer i forhandlingssystemet - med sikte på innspill til
Stabelutvalget. Det siste ble fulgt
opp fra arbeidsgruppa.
Diskusjonen endte opp
i spørsmål til et panel av seks
fagforeningsledere og tillitsvalgte,
der Arntsenutvalgets ramme for
oppgjøret 2000 på 3,5 % sto
sentralt. Det kom fram stor
motstand mot å la seg binde til
en slik ramme. Den sentrale felles
oppgaven fra konferansen ble
å skape økt press nedenfra i dette
spørsmålet, en oppgave som

(f,

ønna!

12
I tillegg til Arntsenutvalget og Stabelutvalget var det Holdenutvalget, som skulle se på sysselsetting og verdiskapning og inntektspolitikkens rolle
i den sammenheng og Colbjørnsenutvalget som skulle se på Arbe idsmiljøloven.
13
Lærerforbundet og Norsk Lærerlag diskuterte sammens låing, og sammen med Norsk Sykepleierforbund og Politiforbundet var de begynt å diskutere
opprettelsen av en ny hovedorganisasjon.

rådighet enn menn,
er et problem som
• ,
8. mars 2002
politikerne må
ta ansvar for.
' '-.,,
'""'"'"'del..-avd,
-krinne,,••lwno.
Denne diskunlisk
avhengige av mannen.
sjonen har
·, \ ■ - Det skape,- balanse i forholdet, sier Psylco1'
log Sissel Gran. - Det er s4 vanug at det nesten
ført til krav
, er naturlig, sier Psykolog Agnes Andenæs.
om at det
\
settes av
penger på
til et sterkere press på myndigstatsbudsjettet for å heve kvinners
heter, arbeidsgivere og fagforbund lønn, og Kvinner på tvers har
både i privat og offentlig sektor.
bidratt til å opprettholde et press
Kvinnelønnsbevegelsen har vært
på politikerne gjennom
en underliggende, samfunnsmarkeringer foran Stortinget.
messig faktor i lønnskampen helt
fram til i dag uavhengig av
3. Kvinner på tvers har bidratt til el
hvilken strategi den enkelte
sterkere kvinnelønnspress mol
organisasjon har valgt.
moderasjonslinja, gjennom å legge
Kvinnelønnsbevegelsen er først
vekt på diskusjonen om behovet for
og fremst en mobilisering av
å sprenge rammene for å kunne gjøre
kvinners kampkraft; den kan ikke noe med kvinnelønna. Det har hele
knyttes til en bestemt tarifftiden vært ulike syn på
politikk.
Solidaritetsalternativet og modeBetydningen av presset som
rasjonslinja innafor Kvinner på
er skapt, kommer også til synet
tvers, og Kvinner på tvers har
i forsøk gjennom hele 1990-tallet
ikke kunnet framstå med noe
på å svekke de kvinnedominerte
samlet syn. Samtidig har
fagforeningenes kampkraft,
spørsmålet om hvorvidt det er
gjennom bl.a. nye lønnssystemer
mulig å gjøre noe vesentlig med
og angrep på streikeretten og
kvinnelønna uten å sprenge
i stadige forsøk på å bortforklare
rammene, vært sentralt
ulikhetene i lønn mellom kvinner
i diskusjonen helt fra første
og menn.
konferanse. Kravet om å sprenge
Kvinner på tvers har vært en
rammene har også væ rt reist
viktig del av denne kvinnelønnsi markeringer som har sprunget
bevegelsen og har gitt en stemme
ut av Kvinner på tvers, og som
til et felles perspektiv, både
da har vært støttet av de
gjennom å eksistere som et fast
organisasjonene som har vært
årlig treffpunkt og gjennom ideer, emge.
argumenter og markeringer.
Brudd med moderasjonslinja
Kvinner på tvers har bidratt til
har ført til økte rammer i enkelte
at organisasjonene har måttet
tariffoppgjør, og har gitt økt
forho ld e seg til et slikt felles
reallønn og større rom for heving
perspektiv.
av kvinnelønna uten at grupper
settes opp mot hverandre.
2. Kvinner på tvers har bidratt til
Kvinner på tvers har også
å sette søkelyset på kvinnelønna som
bidratt til at angrep på streikeet samfunnsmessig spørsmål som krever
retten hittil er slått tilbake. Både
politisk løsning. Kvinner på tvers
Arbeidsrettsrådets og Stabelhar vært opptatt av at kvinneutvalgets forslag har vært oppe på
lønnsspørsmålet er for
konferansene, og dette har bidratt
omfattende til å få plass innafor
til økt kjennskap til og diskusjon
rammen av tariffoppgjørene. Den
om disse forslagene.
lave kvinnelønna, det at kvinner
systematisk har færre ressurser til
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4. Kvinner på tvers har bidratt til at
kvinner fra ulike områder har fått bedre
kjennskap til og større forståelse for
hverandre. Dette har trolig bidratt

til større gjensidig støtte til
streiker og aksjoner. Det har også
gitt kunnskap om andre organisasjoners synspunkter og bidratt til
å dempe motsetninger og holde
dialogen åpen i tider med større
uenighet.
Har kvinnelønnsstrategien utspilt sin
rolle?

Det er vanskelig å gjøre en
vurdering av de konkrete
resultatene av 10-15 år med
kvinnelønnskamp, på tvers av
alle yrker og bransjer. Statistisk
sentralbyrå opererer ikke med
gode tall før 1997. I Arbeidsvurderingsutvalgets innstilling
opereres likevel med tall som
anslår heltidsansatte kvinners
lønn til å være 82,6 % av menns
i 1990. I 1997 var tallet 85,4 og
i 2002 86% .
Når det gjelder kvinners lønn
i prosent av menns innafor ulike
områder, har det skjedd visse
endringer i løpet av de siste ti
årene, men forskjellene er store
fra område til område og tallene
usikre. De siste fem årene er
forskjellene små, innenfor noen
bransjer opp, andre ned. Sammenlikner en menn og kvinners lønn
innafor de enkelte forhand lingsområder, viser situasjonen er
bedring for kvinnene på alle
områder, bortsett fra industrifunksjonærer og forretningsog sparebanker og forsikring.
Sammenlikning av menn og
kvinner innenfor samme
utdanningsnivå viser derimot
at forskjellene har økt litt på
alle utdanningsnivåer, unntatt
gruppene med høyskoleutdanning
til og med fire år, der forskjellene
er uendret.<1; J Men disse
endringene er små.
Konklusjonen må være at det
ikke har skjedd noen kvalitativ
endring i forholdet mellom
kvinners og menns lønn. I tillegg
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opprettholdes i stor grad ulikelønna på hjemmebane - bare i 9%
av norske samboerforhold tjener
kvinnen mer enn mannen<16i,
Tallene er gjennomsnittstall og
kan dekke over store forskjeller.
Det er også store forskjeller
mellom lønnsstrukturen i privat
og offentlig sektor. Geir
Høgsnes<17> peker på at lønnsstrukturen i offentlig sektor er
blitt stadig mer sammenpresset,
dvs. at forskjellen mellom topp og
bunn har minket. De lavest lønte,
for det meste kvinner, har bedret
sin posisjon relativt sett.
Økt lønn for de lavest lønte er
sjølsagt positivt, men det er ikke
positivt at andre kvinnegrupper
samtidig har fått stadig mindre
uttelling for utdanning,
kompetanse og ansvar. Det lave
lønnsnivået i sektoren som
helhet slår også tilbake på de
lavest lønte, det blir vanskelig
å heve dem ytterligere uten å støte
mot grupper med høyere
utdanningsnivå.
I følge Høgsnes har
utviklingen i privat sektor vært
annerledes . Lokale lønnsforhandlinger, der mannsdominerte bransjer står sterkere,
har ført til at utjevnende
virkninger av lavtlønnstillegg ved
tariffoppgjørene motvirkes og
lønnsforskjellene opprettholdes.
Høgsnes hevder at
Solidaritetsalternativet og LOs
kontroll og førende posisjon
i tariffoppgjørene, som gjør at
andre hovedorganisasjoner stort
sett har fått blåkopi, er en del
av forklaringen på utviklingen
i offentlig sektor. Det har gjort
det praktisk talt umulig å få til
andre resultater enn i privat
sektor når det gjelder ramme og
fordeling, enten det nå er
i forhandlinger eller gjennom
streiker. Han sier videre: "Det gis
mer rom for de kvinnedominerte
yrkene i offentlig sektor når
moderasjonslinja tenderer mot

settes av penger på statsbudsj ettet
og at rammene for tariffoppgjøret
måtte utvides.
Kvinnelønna i privat sektor

Historikeren Gro Hogemon (t.h.) kam med
tankevekkende perspektiver på farmødrenes
komp far likelønn. Her i samta le med Bente
Løvås fro Freia.

•

Wenche Sandum og Hilde-Gunn Johansen fra Arcus mat moderasjon og privatisering l .mai 2000.

å sprekke, slik tilfellet var i 1996,
eller at den direkte sprenges, slik
tilfellet var i både 1998 og 2000."
(Høgsnes, 2002, s.211 )
Det er nødvendig å slå fast at
det ikke er kvinnelønnsstrategien
som har bidratt til den vanskelige
situasjonen for utdanningsgruppene i offentlig sektor. Det
er viktig å skille mellom LOs
Solidaritetsalternativ som er en
konkret linje for lønnsmoderasjon
på den ene sida, og en felles - og
solidarisk - kvinnelønnsstrategi på
den andre. En felles kvinnelønnsstrategi bygger på felles interesser
og gjensidig støtte til hverandres
krav og kamp . Kvinner på tvers
sin plattform krever både økning
av den lave kvinnelønna til ei lønn
å leve av og at også kvinner skal
ha uttelling for utdanning og
kompetanse, ikke samling i bånn.
Kvinnelønnsdiskusjonene har
nettopp bidratt til å sprenge
rammene og gi større rom for
tillegg. Når en vurderer
resultatene, må en også ta med at
sprengte rammer har bidratt til
økt reallønn.
Resultatene kan ikke bare
vurderes i forhold til kvinnelønnsbevegelsens strategi, men
må også vurderes i forhold til

motkreftenes styrke. Beatrice
Halsaa sa på Kvinner på tverskonferansen i 1998 at når tiltak
ikke lykkes og når kvinner
stanger hodet mot veggen gang
på gang, skyldes det ikke
nødvendigvis at tiltaket de
arbeider med er dårlig eller
strategien lite gjennomtenkt.
Det kan like gjerne rett og slett
skyldes motstand .
Kvinnelønnskampen har hele
tida vært p å kollisjonskurs med
sentrale elementer i norsk
økonomisk politikk, som
lønnsmoderasjon og kontroll
med lønnsutviklingen i offentlig
sektor. Mulighetene til å slåss har
vært begrenset med tvungen
voldgift. Norge har også
forandret seg i løpet av de ti siste
årene. Markedskreftene har fått
friere spill på stadig flere områder.
Arbeidsgiverne har gått på
offensiven mot etablerte rettigheter og for lokale og individuelle
avtaler om lønn og arbeidstid.
Kvinnelønnskampen har ikke
bare vært offensiv, men har også
måttet forsvare f.eks. retten til
sentrale tariffavtaler. Historia om
de siste ti årene viser at kvinnelønnskampen ikke har vært noen
jevn bevegelse mot mer og mer

16

En undersøkelse fra Norsk Samfunnsvitenskaplig Datatjeneste referert i Dagsavisen 8. mors 02.
17
Geir Høgsnes (2002) Forhandlingsstrukturer og makt, i Den usynlige hånd, red. Anne lise Ellingsæter og Jorun Solheim.
" Se Hege Skjeie og Mori Teigen (2003), for en diskusjon om hvorvidt vi gradvis er på vei mot mer likestilling.
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lønn for individuell kompetanse .
Hun slo fast at diskusjonene
i arbeiderbevegelsen viser at det
fortsatt er ulike måter å tenke
rettferdighet på, og at alle har
noen underliggende premisser om
kjønn.
Lønnsdiskusjonen på
konferansen i 1997 gikk i ulike
grupper og videreførte Kvinner
på tvers sin linje fra tidligere
konferanser. Press måtte rettes
mot regjering og Storting.
Klubber og foreninger i både
privat og offentlig sektor ble
oppfordret til å sende inn felles
krav til tariffoppgjøret, både
minstelønnskrav - ingen under
190 000, krav om tillegg for
kvinnedominerte yrker og
grupper og likelønnskrav.
Kvinnelønnskravet måtte holdes
varmt i opinionen. Fra "stuntgruppa" kom ideer til
utradisjonelle aksjonsformer,
som lønnshopp på trampoline
og bruk av eksisterende statuer
til å få fram budskapet. Disse ble
prøvd ut av ulike organisasjoner
fram til tariffoppgjøret i 1998.
Etter konferansen ble det
gjennomført en fanemarkering
i forbindelse med framleggingen
av statsbudsjettet, der 12
organisasjoner sto bak. Budskapet
var at regjeringa og Stortinget
måtte ta ansvar, kvinner har ikke
råd til mer moderasjon!
Hovedkravet var at det skulle

Konferansen tok tak i utviklingen
av kvinnelønna i privat sektor.
Det ble avholdt et eget møte
i forkant som viste at problemene
grunnleggende var de samme for
kvinner på tvers. Selv om kvinner
og menn stort sett tjente det
samme når de hadde samme jobb,
var problemet at kvinner og menn
var i ulike jobber som ble lønnet
veldig ulikt. Disse lønnsforskjellene skyldtes kjønn. Noen
steder ble forskjellene forsterket
av at det var menn som var
faglærte og kvinner ufaglærte.
Det var også slik at menn klatret
i systemet, mens kvinnene ble
igjen på bunn.
I den lokale lønnskampen var
det ofte kamp innad i klubbene
om kronetillegg eller prosentvise
tillegg, der mennene som tjente
mest sto hardt på for prosentvise
tillegg for å opprettholde
forskjell ene. Kvinnelige fagarbeidere i de nye fagene hadde
også problemer med å få lik lønn
sammenlignet med mannlige fagarbeidere. Det ble også pekt på
behovet for at lavtlønnstillegg ved
tariffoppgjørene ble gitt til alle
lavtlønte. Når det gikk etter
gjennomsnittslønn for de ulike
gruppene, var det mange lavtlønte
som aldri fikk.
Deltakerne la vekt på kampen
mot mer individuelle lønninger,
økt bruk av bonus og produktivitetslønn som var på vei inn.
De understreket betydningen av
ideologiske diskusjoner.
I et eget verksted på
konferansen for kvinner fra privat
sektor ble disse spørsmålene fulgt
opp, og deltakerne ble enige om
å danne et nettverk videre.

Ny offensiv for kvinnelønna
Oppkj øringa til tariffoppgj øret
i 1998 var preget av tall for
økning i eierinntekter, utbyttefest
og lederlønninger. Overskuddet
i statsbudsjettet var økt fra
4 milliarder i 1995 til mellom
30 og 70 milliarder i 1996-1998.<10J
Tålmodigheten med Solidaritetsalternativet var definitivt over og
virket sammen med kvinnelønnsbevegelsen. Det begynte å haste
for organisasjonene som skulle
oppnå likelønn innen 1998 og
2000.
Oppgjøret brøt med
Solidaritetsalternativet, og mange
områder fikk relativt gode
resultater. Men det store kvinnelønnsopprøret uteble. Av de
kvinnedominerte forbundene
valgte Norsk Helse- og sosialforbund, Norsk Sykepleier-

Arbeidsvurderingsutvalget,
som framla sin innstilling
i januar 97, slo fast at familieog forsørgelsesplikter ikke
lenger er akseptert som
grunnlag for lønnsfastsettelse.
"Den viktigste normen
i lønnsdannelsen i dag er at
lønn skal fastsettes på grunnlag
av krav til hvordan arbeidet
bør utføres, og lønn blir gitt
som individuell kompensasjon
for utført arbeid." Utvalget slår
fast at virkeligheten fortsatt er
preget av tidligere holdninger,
og at ulikelønna blir videreført
gjennom holdninger og
strukturer. Men de går ikke
konkret inn på hvilke strukturer
det er som gjør at forsørgerlønna likevel setter seg
igjennom og bidrar til
å opprettholde ulikelønna.
Utvalget har ingen drøfting av
kvinnelønnsbevegelsens krav
om ei lønn å leve av og forsørge
unger på, for både kvinner
og menn.

0
' Tall fro Per Østvold, leder Norsk Transportarbeiderforbund , innledning på møte i Fellesforbundet, region Oslo, 21.06.99.
" I privat sektor ble det gitt et generelt tillegg på 3 kraner timen, lavtlønnsområder som HRAF fikk i tillegg 2 kroner timer i lavtlønnstillegg, samt
heving av minstelønnssatsene . I stol og kommune vor det generelle tillegget på l O 000 kroner, i tillegg til sentrale justeringer og lokal patt.
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Jan Andersen Gott,
forhandlingsleder
i Kommunenes Sentralforbund,
arbeidsgiverorganisasjonen for
kommunene, om det nye
stillingsvurderingssystemet:
"Nå er det hvor mye den enkelte
yter som skal avgjøre lønna, det
skal bli slutt på at
kommuneansatte får betalt
for å være til stede. Vi får nå
mulighet til å honorere de som
yter mye."
(Sitat fra Klassekampen 04.05.96)

var ikke vilje til å ta felles konflikt
på dette, dilemmaet for enkeltorganisasjoner var at dette var en
kamp som vanskelig kunne vinnes
alene, og alle aksepterte.
Uenigheten om dette systemet
ble lagt åpent fram på konferansen i 1996, spissformulert:
Positiv mulighet for kvinnene
eller redskap for arbeidsgiver?
Eli Rygg fra Norsk Sykepleierforbund la vekt på at større
lønnsforskjeller måtte utnyttes
positivt for å høyne lønnsnivået,
og utfordret organisasjonene til
å stå sammen i å finne felles
argumentasjon for å utnytte
mulighetene som lå foran oss.
Nina Jansen fra FellesorgarnsasJonen mente at større
vekt på lokale forhandlinger ville
styrke markedskreftene og undergrave streikeretten, siden en ikke
har maktmidler lokalt. Sys temet
ville kunne føre til trynetillegg
og større lønnsforskjeller mellom
folk i samme jobb. Hun mente
systemet ville splitte organisasjonene og gjøre det vanskeligere
å nå kvinnelønnsbevegelsens mål.
Når lokale forhandlinger nå
hadde fått større plass, oppsto et
nytt dilemma: N yttet det å slåss
imot eller måtte en gjøre det beste
ut av det? Diskusjonen gikk
friskt, og flertallet var kritiske.
Uansett standpunkt var det
enighet om å slåss mot mer
markedslønn og individuelle
lønnsavtaler. Det ble oppfordret

9

til samarbeid på tvers lokalt
mellom organisasjonene for
å motvirke splittelse. Men
dilemmaet skulle bli stående
uløst, også kritikerne ble i praksis
tvunget inn 1 systemet.
Krav til politikerne

Etter oppgjøret i 1996 var det
stor bekymring i media for at det
hadde vært "for godt", og
mellomoppgjøret i 1997 ble ingen
kraftfull oppfølging. Våren 1997
vedtok LO-kongressen et fornyet
Solidaritetsalternativ, med vekt på
fortsatt lønnsmoderasjon.
Motsetningen mellom kvinnelønnskrav og moderasjonslinje var
fortsatt like aktuell.
N ytt Solidaritetsalternativ
gjorde spørsmålet om politisk
press mer aktuelt. Foran valget
i 1997 gikk 12 av organisasjonene
i Kvinner på tvers sammen om et
valgmøte som utfordret
politikerne på kvinnelønn og
6-timersdag som samfunnsmessige spørsmål. Svaret fra
flertallet av partiene var
tradisjonelt; lønna var ikke en sak
de kunne blande seg inn i, det var
en sak for forhandlinger mellom
partene i arbeidslivet. Kvinner på
tvers kommenterte at politikerne
kunne gå inn for lønnsmoderasjon i 10 år gjennom
Solidaritetsalternativet, det var
bare kvinnelønna de ikke kunne
gjøre noe med.
Konferansen i 1997 la opp til
en bredere behandling av kvinnelønna og stilte spørsmålet: Har
Norge råd til kvinner? Roar
Eilertsen fra DeFacto laget et
minihefte om økonomi, der
han begrunnet hvorfor norsk
økonomi ville tåle høyere kvinnelønn og 6 timers arbeidsdag, som
grunnlag for fortsatt press mot
regjering og Storting.
Marit Hoel la vekt på at
politikerne ikke måtte få slippe
unna med å skyve alt ansvar over
på forhandlinger mellom partene.
Hun pekte på at denne ansvars-

fraskrivelsen kunne føres helt
tilbake til gjennomføringen av
likelønnskonvensjonen på
1960-tallet. Hun mente at nettopp
det å legge ansvaret hos partene
kunne ha vært et avgjørende
feilgrep i strategien tidligere. En
begynnelse nå kunne være å kreve
5 kvinnemilliarder. I forhold til
lokale forhandlinger i offentlig
sektor advarte hun mot å la seg
splitte for summer som i det
private næringsliv bare er småpenger, men være rause og klare
i støtten til hverandres krav.
Gro Hageman viste i sin
innledning Verdien av en kvinnes
arbeid - likelønn i historisk
perspektiv(9J hvordan velferdsstaten helt fra starten var bygd
opp med billig kvinnelig arbeidskraft som grunnlag. Dette
kommer tydelig fram allerede
i 1974 da Brattholmutvalget slo
fast at kvinneyrkene i offentlig
sektor var lønna for lavt.
Stortingsmeldingen etterpå slo
fast at det ville ha altfor store
konsekvenser å endre dette; det
ville føre til "en nærmest
meningsløs omkalfatring av
lønnsforholdene i staten".
Gro Hageman tok også opp
hvordan premisset om menn som
forsørgere historisk har ligget til
grunn for lønnsfastsettelsen og
lønnsrelasjonene, også fra fag bevegelsens side. Dette utfordres
nå av en annen måte å tenke lønn
på, der spørsmålet om en lønn
å leve av for en familie erstattes av
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likelønn, men en ujevn kamp med
framstøt og mobilisering på den
ene siden og motoffensiver på den
andre.(ls) Det at kvinnene ikke har
svekket sin posisjon kan også
være et viktig resultat. I dagens
situasjon er også erfaringene med
samarbeid på tvers gull verdt.
Kvinnelønnskampen ved en korsvei noen viktige dilemmaer framover

Sett fra Kvinner på tvers sitt
perspektiv er oppgaven fortsatt
grunnleggende den samme,
å gjøre slutt på det samfunnsmessige forholdet at kvinner
lønnes etter kjønn. Dette er en
del av kvinneundertrykkinga
i samfunnet. Lønn etter kjønn
er så innvevd i arbeidsliv og
samfunn at det ofte framtrer
som forskjeller mellom sektorer,
bransjer, krav til kompetanse,
ulike frivillige ønsker etc. Kvinner
på tvers har sett det som en viktig
oppgave å synliggjøre årsakene
til den lave kvinnelønna, og for
Kvinner på tvers har kvinnelønnsbegrepet vært et begrep som
nettopp setter fingeren på dette.
Kvinnelønnsproblemet får
ulike uttrykk. Mange kvinner er
lavtlønte, andre kvinnegrupper og
enkeltkvinner har lavere lønn enn
menn med tilsvarende utdanning
eller kompetanse, og dette kan
kreve ulik konkret taktikk i det
enkelte tilfelle. Samtidig ligger en
felles interesse i bunn, kampen for
å gjøre slutt på lønn etter kjønn.
Et viktig spørsmål må derfor være
hvordan disse felles interessene
kan uttrykkes slik at kvinnene
kan bli en samlet kraft i denne
kampen, både i fagbevegelsen og
i hele samfunnet. Det er et viktig
dilemma at det i dag kan se ut til
at de fleste organisasjonene ikke
lenger ser dette spørsmålet som
så viktig. Dette forsterkes av at
motstanden mot ei virkelig heving
av kvinnelønna er stor og
rammene som settes for lønnskampen er trange. Er det slik at
motkreftene er for sterke til at en
har tro på muligheten til å slåss
sammen for grunnleggende
endring av kvinners situasjon? Og

at hver gruppe i stedet må prøve
å komme rundt motstanden for
akkurat sin gruppe? Eller er det
slik at det er mulig å kombinere
noen felles punkter i en langsiktig
strategi for forandring med at de
enkelte forbundene i større grad
har ulik konkret lønnspolitisk
taktikk? Fordi de konkrete
forholdene er ulike. Kanskje
krever oppbyggingen av en ny
felles plattform også større
raushet i forhold til forskjeller.
Et annet dilemma er hvordan
en kombinerer motstand mot en
utvikling i retning stadig større
lønnsforskjeller, med fagforeningenes forpliktelse til
å utnytte motstanderens taktikk
for å skaffe lønnstillegg til egne
medlemmer. F.eks. kan markedssituasjonen være til fordel for
enkelte grupper i dag, mens et
system som gir markedskreftene
friere spill kan undergrave fagbevegelsens posisjon på sikt.
Det samme ser en i lokale forhandlinger i offentlig sektor der
en i mange år har slitt med å finne
måter å gjøre motstand mot
systemet samtidig som en må
delta i det fordi systemet er sånn.
Lønn etter kompetanse inneholder også dilemmaer. Det har
hele tiden vært enighet om at
det er nødvendig å synliggjøre
kvinners kompetanse. Dette
innebærer bl.a. å gå imot ideen
om at kvinners kvalifikasjoner til
pleie og omsorg er medfødt. Det
ene beinet i Kvinner på tvers sin
lønnsplattform ble opprinnelig
formulert på følgende måte: - vi
krever at også kvinner får lønn
for utdanning og kompetanse.
Dette likelønnskravet er fortsatt
høyaktuelt. Kvinnegruppene med
3-årig høys koleutdanning, og
grupper med videreutdanning
utover dette, får fortsatt lite igjen
for sin utdanning sammenliknet
med tilsvarende mannsgrupper.
Kvinner i de nye fagarbeidergruppene slåss for å få lik lønn
med mannlige fagarbeidere.
Men dette behøver ikke være
det samme som å si at en ønsker
seg et system der både menn
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og kvinner i stadig større grad
skal lønnes etter den enkeltes
kompetanse. Det kan åpne for
individuelle lønninger og undergrave fagbevegelsen. Kvinner på
tvers sin plattform har to bein.
Det andre beinet er at den gamle
mannlige forsørgerlønna skal
erstattes av prinsippet om at
alle mennesker skal ha ei lønn
å leve av som det også er mulig
å forsørge unger på. Lønna er det
du går i butikken med, den
bestemmer rammene for live t ditt.
Også de som ikke har spesiell
kompetanse, har rett til et verdig
liv.
Til slutt, kvinnelønnskampen
er i stor grad blitt identifisert med
lønnskampen i offentlig sektor.
Dette har langt på vei væ rt
naturlig fordi det er der kvinnene
har vært mest konsentrert
i forbund med felles lønnssystemer og felles problemer.
Samtidig finnes store kvinnegrupper innafor privat sektor.
Hotell- og restaurantarbeiderne
har med sine streiker plassert seg
tydelig på kartet som en del av
kvinnelønnsbevegelsen, og bidratt
til å gjøre lavtlønte kvinner
i privat sektor synlige i det
offentlige rom. De har likevel
i mindre grad vært inkludert
i arbeidet med å formulere felles
strategier, også i Kvinner på tvers
mangler en på et vis et felles språk
for å diskutere lønn på tvers av
offentlig og privat sektor. I en
situasjon der privat og offentlig
sektor ofte settes opp mot
hverandre både i offentlig debatt
og innad i fagbevegelsen blir dette
et viktig dilemma.
En felles lønnsplattform på
tvers kan ikke lages en gang for
alle; etter en periode med økende
avstand må grunnlaget for
samarbeid etableres på nytt.
Kvinnelønnsproblemet er grunnleggende det samme i dag som for
10 år siden, men kvinnelønnsbevegelsen har gjort massevis av
erfaringer som vi nå kan nyte
godt av.
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Press mot rammene - og nye mottrekk
~nner på tvers

KVINNER PÅ TVERS
OG 6 -TIMERSDAGEN

arrangerer
kvinnelønnsdemonstrasjon
i Oslo

torsdag
1 . februar
kl. 17.30

Et samarbeid om prøveprosjekt

partiet på 1980-tallet deltok i den
med 6-timersdagen i Oslo var en
daværende Samordningsgruppa
for 6-timersdagen, var kravet nå
av de konkrete forløperne til
Kvinner på tvers. 1. april 1994
strøket av programmet. Sidsel
Bauck, daværende leder av
gikk flere av organisasjonene
sammen om en fanemarkering
Handel og Kontor, uttrykte i sitt
innlegg på konferansen at det
i forbindelse med stortingsbehandling av et forslag om
å stryke 6-timersdagen fra
forsøk med 6-timersdagen.
programmet, enten det var fra en
fagforening eller et politisk parti,
Den første konferansen hadde
6-timersdagen på dagsorden.
var et svik mot kampen for full
likestilling.
Statssekretær Ingunn Y ssen og
NHO-direktør Olav Magnussen
Kvinner på tvers har vært et
møtte Handel og Kontors
viktig forum for å holde fast ved
kravet om 6-timersdagen - og
Gunborg Hage og Hjelpepleierforbundets Tove Stangnes. Tove
unngå at det blir utdefinert av de
Rydning fortalte om arbeidet
politiske konjunkturene. Inspirert
av konferansen ble det tatt
med å få til prøveprosjekt i Oslo.
Diskusjonen ble
initiativ til å få i gang
oppsummert slik:
1gJen en
"I fagSamordningsgruppe
Kvinner på tvers
bevegelsen
for organisasjoner
har vært et viktig
opplever vi at
som hadde
forum
for
å
holde
6-timersdagen på
6-timersdagen
fast ved kravet
blir møtt som
programmet eller
om 6-timersdagen
som var interessert
urealistisk, kravet
bryter med
i diskusjonen. En
- og unngå at
rammene, passer
slik gruppe hadde
det blir utdefinert
ikke inn i forfungert
bra som en
av de politiske
koordineringskomite
handlingene, kan
konjunkturene.
ikke prioriteres
på 1980-tallet og
akkurat nå. Vi
kom i gang igjen fra
1995, med fødselsmå føre kamp mot
hjelp fra RV på Stortinget.
å stryke det av programmene.
Men her er det et krav vi deler,
Konferansen i 1995 fulgte opp
med en slags selvfølgelighet, som
med tema fleksibilisering av
arbeidslivet, der arbeidstida var
svar på kvinners hverdag. "
ett av de sentrale punktene.
Y ssen og Magnussen sto for
argumentasjonen som preget det
I 1996 var det mulig å trekke fram
erfaringene fra prøveprosjektet
offentlige rommet på den tida,
men på konferansen ble de helt
i Oslo som da pågikk. To av de
perifere. Deltakerne diskuterte ut
ansatte ved et sykehjem i Oslo
fra sin egen hverdag - og dette var fortalte om hvordan deres
et forum der deres erfaringer
hverdagsliv var blitt bedre,
passet rnn.
og hvordan de hadde klart
Kampen om 6-timersdagså organisere arbeidet slik at også
kravet sto skarpt. Mens Arbeider- livet for beboerne på syke-

Oppmøte: Jernbanetorget

Mange gode grunner til å kreve 6 -ti mersarbeid sdag - både far kvi nner og menn.

hjemmet var bedret.
I 1997 var 6-timersdagen en
del av temaet Har Norge råd til
kvinner? der Roar Eilertsen fra
Defacto både i sin innledning og
i et hefte til konferansen svarte ja
på spørsmålet. Norge hadde både
råd til 6-timersdag og heving av
kvinnelønna. I et verksted på
konferansen kom det fram mange
ideer til hvordan 6-timersdagskravet kunne komme fram i lyset,
som f.eks. utredning av hva
6-timersdagen ville bety i det
enkelte fagforbund og å ta opp
igjen Ta 6-timersdagen-aksjon
8. marsC1l . I diskusjonen var det
uenighet om hvorvidt en skulle
reise krav om 6-timersdagen ved
tariffoppgjøret eller gå veien om
7-timersdag. Konklusjonen var
at denne uenigheten ikke måtte
hindre at det ble sendt inn krav
til oppgjøret, begge forslaga ville
være en del av et press for kortere
arbeidstid .
I 1998 ble det holdt et eget
verksted med tittel: Vi krevde
6-timersdag og fikk kontantstøtte.
I 1999 innledet Ebba Wergeland
om fleksibilitet eller 6-timersdag.
Hun la fram at kortere arbeidstid
var det eneste som var påvist å ha
noen effekt på muskel- og

' Aksjonen Ta 6-timersdagen ble første gang g jennomført i 83 etter initi ati v fra kvinner i NTL og ble gjennomført årli g i mange år. Aksjonen begynner
kl.14. og markerer slutten på en 6 ti mer lang arbeidsdag.
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markering med gode appeller og
mye liv, og det var den aller første
kvinnelønnsdemonstrasjonen på
tvers. Støtten var stor, og det var
oppløftende med kontakter flere
steder i landet.
Nettopp det at demonstrasjonen var på tvers, gjorde nok
at ingen av organisasjonene så den
som sin egen og la tyngde inn
i mobilisering av medlemmene,
slik de gjorde når egen organisasjon var ute i kamp. Samarbeid
på tvers hadde ikke samme vekt
i praksis. Og Kvinner på tvers
hadde verken apparat eller
ressurser til å nå direkte ut til det
store flertallet av kvinner. Men
tanken var viktig: Heving av
kvinners lønn er et stort
samfunnsspørsmål, og gjennomslag forutsetter en virkelig
mobilisering av kvinner, det
er ikke tilstrekkelig med krav
framført gjennom det tunge
systemet av faglige kanaler.
Det relativt lave antallet bidro
likevel til å gjøre det vanskeligere
å satse på tilsvarende demonstra.
.
SJOner semere, motsetnmgene
mellom den breie støtten til
kravene og oppslutningen ble for
stor. Noen mente til og med at så
små demonstrasjoner var skadelig.
Forsøket ble ikke gjentatt. Dette
sier noe om Kvinner på tvers sine
begrensninger. Det var ikke
krefter til å satse på en direkte
sjølstendig massemobilisering,
Kvinner på tvers måtte jobbe
gjennom å påvirke de eksisterende
organisasjonene i samarbeidet
mellom fagforeninger og
kvinneorganisasjoner.
8

D et var stort trøkk i kvinnelønnsspørsmålet fram til tariffoppgj øret
i 1996. Støtten blant folk og
i media var stor. Aksjeutbytte og
eierinntekter økte og arbeids løshetstallene var falt. Også
lavtlønte menn forberedte høye
lønnskrav, og skapte press mot
moderasjonslinja. Kravet om at
ingen skulle tjene under 90% av
gjennomsnittlig industriarbeiderlønn fikk oppslutning. Norsk
Lærerlag, Norsk Kommuneforbund, Norsk Nærings- og
Nytelsesarbeiderforbund og Oslo
Transportarbeiderforening reiste
kravet offentlig. Det kom så langt
at det ble reist krav i LOs
forhandlingssammenslutning for
kommunene om at ingen skulle
tjene under 85% av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn,
175 000 kroner.
Parallelt med oppkjøringa til
oppgjøret arbeidet Arbeidsrettsrådet, nedsatt av regjeringa,
med forslag som ville gjøre det
vanskeligere å gå til streik.<sJ De
ville også sikre at hovedorganisasjonene YS og AF hadde kontroll
med streiker i sine medlemsforbund, slik LO i praksis hadde.
Solidaritetsalternativet hadde ikke
lyktes i skape ro i rekkene utafor
LO, bl.a. i kvinnedominerte
forbund .
Tariffoppgjøret ble oppsummert av arbeidsgruppa på
konferansen i 1996. Rammene
som var satt for et moderat
oppgjør var til en viss grad blitt
tøyd. Oppgjøret startet med at
Fellesforbundets medlemmer
stemte ned et anbefalt forslag, og
det ble streik i verkstedsindustrien for første gang i etterkrigstiden. Dette førte til høyere
tillegg. Hotell- og restaurantarbeiderne streiket for første
gang på 60 år, og dette fikk stor
betydning for de lavest lønte.
Disse streikene sammen med

kvinnelønnspresset førte til at
tilleggene i offentlig sektor var
relativt store. Selv om de fortsatt
var altfor små. Både de lavest
lønte kvinnene og kvinnegruppene med treårig høyskoleutdanning hadde fått; enkeltgrupper blant akademikerne
hadde fått mest. Reallønna var
økt for de aller fleste, både
kvinner og menn. Arbeidsgruppa
slo fast betydningen av at kvinnelønnsbevegelsen hadde avvist
å sette grupper opp mot
hverandre, og i praksis hatt
Spreng rammene som samlekrav.
Og betydningen av en felles
plattform, der grupper med
høyskoleutdanning hadde støttet
opp om minstelønnskravet og selv
fått støtte for sine krav.
Diskusjonen handlet om
hvordan en nå kunne videreføre
det politiske presset både på
myndigheter og i tariffsammenheng, med breie allianser
både for minstelønn og likelønn.
Kunnskap og bevissthet blant
kvinner på grasrotplan ville
fortsatt være nødvendig for å snu
ideer om at det er kvinners egen
skyld at de tjener så lite til raseri
mot undertrykkinga. Det ble
etterlyst møtepunkter og større
kunnskap om hverandre på tvers
av bl.a. offentlig og privat sektor
for å fortsette å bygge en aktiv
bevegelse. Enigheten om
å forsvare streikeretten mot
Arbeidsrettsrådets forslag var
stor.
MEN, det var et stor men.
Lønnssystemet i offentlig sektor
var blitt endret til et stillingsvurderingssystem, med større
vekt på lokale tillegg, gitt til
personer og ikke til grupper.
Arbeidsgiverne jublet. Arbeidstakergruppene var splittet. Mange
oppfattet det slik at arbeidsgiverne hadde gitt større tillegg
for å kjøpe seg et system som ville
undergrave kampen på sikt. Det

Rådet foreslo at hovedorganisasjoner skulle være hovedpart i tariffavtalen og ha det avg jørende ardet når det g jaldt arbeidskamp. Rådet gikk inn far
fel les avstemning innafor den enkelte hovedorganisas jon i kommunal sektor. Dette betyr at et nei-flertall i en organisas jon ikke vil le være ti lstrekkelig far
å utl øse en streik, det måtte være nei-flertal l i hele hovedorganisasjonen.

Kvinner på tve rs l O år - Kvinnelønna sett fro Kvinner på tvers

Felles kvinnelønnsplattform

Kvinner på tvers-konferansen
i 1995 stilte spørsmålet: Felles
kvinnelønnsstrategi, nødvendighet
eller utopi?, med innledere fra
forbund med ulikt ståsted og fra
Kvinnefronten.
Kvinnefronten argumenterte
offensivt for betydningen av
begrepet kvinnelønn:
- Det beskriver at kvinner
systematisk tjener lavere og
likere enn menn - de lønnes som
kvinner. Slik er lønna både for lav
til å leve av og for lav i forhold til
menns lønn.
- Det legger vekt på at det store
flertallet av kvinner har felles
interesser i å slåss for å heve
kvinnelønna, og at kvinnebevissthet har stor betydning for
å utløse den krafta. Begrepet tar
sikte på å snu det at vi er mange,
sinte, med lav lønn, til en styrke.
I diskusjonen ble det lagt vekt
på å finne fram til noe som kunne
samle
- lavtlønte kvinner, både i Norsk
Helse og Sosialforbund og
i Norsk Kommuneforbund og
Handel og Kontor. De to siste
var LO-forbund som støttet
moderasjonslinja.
- gruppene med 3-årig høyskoleutdanning, også Norsk
Sykepleierforbund med sin
skepsis til kvinnelønnsbegrepet.
- Lærerforbundet som var opptatt
av lønn for kompetanse.
Resultatet ble oppsummert slik:
"Vi har gått et viktig skritt
i retning av en bevegelse med en
sjølstendig rolle. Vi har langt på
vei skapt en platt/orm for en felles
kvinnelønnsbevegelse - på to
bein:
Vi krever en heving av kvinnelønna fra bånn, ei lønn å leve av
for alle, og vi krever at også
kvinner får lønn for utdanning og
kompetanse. (s irat fra oppsumm eringa)
"Eller formulert som konkrete
krav til både tariffoppgjør og
..
reg;erzng:
- Heving av lønna i kvinnedominerte yrker/grupper
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Kvinnelønnsdemonstrasjon!

Plattformen la grunnlag for felles
handling. Konferansen gikk inn
for en felles demonstrasjons- og
aksjonsdag under forberedelsene
til tariffoppgjøret. Tariffkravene
skulle ikke bare overlates til
forbundsledelsene, presset skulle
øke nedenfra. Vanlige kvinner
skulle ha mulighet til å være
aktive. Aksjonene skulle også
bidra til utviklinga av Kvinner
på tvers som en sjølstendig
bevegelse med egen praksis som
kunne presse - og støtte - de
ulike forbunda utenfra.
I begynnelsen av oktober
ble det holdt en fanemarkering
med kravene fra konferansen
i forbindelse med framleggingen
av statsbudsjettet, etter initiativ

fra Norsk Lærerlag Oslo. Dette
ble gjentatt seinere på høsten da
stortingskomiteen med ansvar for
likestilling behandlet sitt budsjett.
Aksjonsdagen ble 1. februar, rett
før LOs representantskap skulle
vedta årets krav. Parolegrunnlaget
i Oslo var følgende:
Hev kvinnelønna! Likelønn nå!
Kvinner krever en lønn å leve av!
Hev lønna drastisk i kvinnedominerte yrkesgrupper!
Spreng rammene - ingen under
175 000!
Kvinner kan alt - vi krever
uttelling for utdanning,
kompetanse og ansvar!
Kvinneyrker og mannsyrker
- lik lønn for like lang utdanning!
16 organisasjoner sto som
arrangører på løpeseddelen,
i tillegg kom 22 bevilgninger og
tilslu eninger, bl.a. fra flere mannsdominerte fagforeninger og
klubber, fra Husmorforbundet
og fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Dagen ble i stort
og smått markert på 10 steder
i landet, med demonstrasjoner,
løpeseddelutdelinger eller
avisinnlegg.
Demonstrasjonen i Oslo
samlet noen hundre deltakere og
mange syntes det var skuffende.
Arbeidsgruppa var ikke så
skuffet. Det var en flott

""

slitasjelidelser, et av dagens aller
største arbeidsmiljøproblem.
Ebba Wergeland ønsket å flytte
fokus fra hva som er i veien med
kvinnene til hva som er i veien
med belastningene de utsettes for.
Dette året hadde også LO satt
arbeidstid på dagsordenen
gjennom sitt krav om tidskonto.
Evy Buverud Pedersen fra LO
sentralt møtte Oddrun Remvik,
leder i Fellesorganisasjonen, om
tidskonto eller nedsatt normalarbeidsdag. Innleggene i debatten
la vekt på at arbeidstid ikke er
et individuelt, men et kollektivt
spørsmål, normalarbeidsdagen
må kortes ned. Mange har ikke
noe valg, og hva folk velger kan
ha konsekvenser for andre enn
dem selv. Når f.eks. mannsabeidsplasser velger å ta ut kortere
arbeidstid gjennom å samle opp
tida til helger eller ferie, gjør de
arbeidsplassen mindre tilgjengelig
for kvinner. Samtidig var det
uenighet, noen deltakere ønsket
seg tidskonto, bl.a. fordi de ikke
så noen mulighet for 6-timersdagen i sin bransje. Det kunne
være på grunn av beinhard internasjonal konkurranse eller fordi
de tenkte at kortere arbeidstid
ville gi et umenneskelig arbeidspress.
I 2001 forelå en rapport fra
De Facto - kunnskapsenter for
fagbevegelsen, bestilt av flere

fagforeninger etter initiativ fra
Samordningsgruppa for 6-timersdagen. Rapporten, Tida er inne.
Nye muligheter for 6-timersdagen, la med utgangspunkt i et
kvinneperspektiv, fram grundig
argumentasjon for hvordan
6-timersdagen kan ha stor
betydning for å hindre helseskader og utstøting av arbeidslivet. Rapporten imøtegår konkret
påstandene om at Norge ikke har
råd til 6-timersdagen. Den viser
bl.a. at kvinner i kommunesektoren hvert år subsidierer
offentlig sektor med 9 milliarder
kroner. Hovedinnholdet
i rapporten ble lagt fram på
konferansen av kvinner fra
Samordningsgruppa, og dette ga
ny ammunisjon. Samtidig var det
fortsatt uenighet. Mange sloss for
utsatte arbeidsplasser; ikke alle
ønsket å prioritere 6-timersdagen.
Kvinner på tvers har hatt god
kontakt med Samordningsgruppa
for 6-timersdagen. Flere av
organisasjonene deltar da også
begge steder. 8. mars 2002
arrangerte Samordningsgruppa
en Ta 6-timersdagen-aksjon
i Spikersuppa med appeller fra
en rekke organisasjoner.
Kvinner på tvers har hele
tiden knyttet kravet om 6-timersdagen opp til kvinnelønna.
Hovedårsaken til den store
inntektsforskjellen mellom

kvinner og menn i Norge ligger
i at litt under halvparten av
kvinnene (44% i 2002) jobber
deltid. Dette bidrar også til
å fastholde det underliggende
systemet med forsørgerlønn;
kvinnene er ikke selvforsørget,
og det slår tilbake, da trenger de
ikke så høy lønn. Den lave kvinnelønna kan derfor ikke avskaffes
uten at forholdene samtidig legges
til rette for at kvinner kan jobbe
full tid. Når det gjelder utjevning
av tilgangen til ressurser, som
inntekt og pensjon, er 6-timersdagen det viktigste kravet. Det
har også et viktig likelønnsaspekt,
ved at det innebærer økt lønn
til alle på deltid. Dette er undervurdert i debatten.
I oppsummeringa fra konferansen
i 2002 heter det:
"Arbeidsgiverne ruster seg til
kommende slag om lokale avtaler
om arbeidstid - vi gjør klokt
i å gjøre det samme. Hittil har
direkte angrep på tariffavtalenes
bestemmelser om normalarbeidsdag i stor grad blitt slått tilbake,
selv om det er åpnet for større
frihet lokalt. En av grunnene
til dette er høy bevissthet om
normalarbeidsdagens betydning,
mye på grunn av de mange
diskusjonene om 6-timersdagen.
Kvinneperspektivet har her spilt en
viktig rolle for hele fagbevegelsen. "

Hev kvinn el ønna - Nei ti l mode ra sjon vor en ov paro lene i Kv inn el ønnsdemonstros jone n l . februar 96.
6-time rsd agen innen l 992 vor et viktig krav på 1980 -tall et. Her demonstreres for 6-tim ersdagen ved utga ngen av 1992 .
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- Kvinneyrker skal lønnes likt
med mannsyrker med tilsvarende
utdanning." (sa mm e sted)
De fleste ville også være med
på kravet om at regjeringa måtte
sette av penger i statsbudsjettet
selv om dette ikke ble en del av
plattformen. "Spreng rammene"
var fortsatt kontroversielt, men
sentralt for mange. Begge disse
kravene ble likevel seinere med
i parolegrunnlaget for de
markeringene som sprang ut
av konferansen. Organisasjoner
som ikke var enige lot være
å støtte arrangementene.

Kvinner på tvers l O år - Kvinner på tvers og 6-timersdogen.
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KVINNE ORGANISERING
PÅ TVERS

nedenfra."
"Vår styrk e og mulighet, som
Kv inner på tvers, ligger i at vi står
utenfor det etablerte system et og
kan konsentrere oss om det som er
felles og utnytte styrken i å være
mange. Vi kan utv ikle nye måter
å jobbe på, v i kan stille krav til
myndighetene og mobilisere
opinionen, samtidig som vi også
har folk i forhandlingsposisjoner.
Vi er overalt. "

Det er i dag
påfallende lite egen
kvinneorganisering
innafor fagbevegelsen
i Norge.
"Kvinner på tvers er et mang/old
av flotte kvinn/olk fra ulike fagforeninger og interesseorganisasjoner; på tross av kanskje
ulike særinteresser, så har vi med
basis i kjønn veldig mange felles
interesser. Hvis vi ser bort fra
ulikhetene, så har vi så mye å stå
sammen om, og denne gjengen er
en gjeng med damer i alle aldre,
det har heldigvis begynt å komme
en del unge, så det er vel nesten
fra 20 og opp til 60 snart. (Sitat fra
intervju.)

Denne artikkelen fokuserer
på ulike former for forståelse av
særegen kvinneorganisering, og
diskuterer erfaringene med
Kvinner på tvers i forhold til
dem.Jeg vil se både på hvordan
den teoretiske forståelsen kan
belyse erfaringene og på hvordan
erfaringene kan gi nytt lys til
teorien. Aller først presenteres
kort utbredelsen av og
holdningen til særegen kvinneorganisering i fagbevegelsen
i Norge.
Særegen kvinneorganisering

Det er i dag påfallende lite egen
kvinneorganisering innafor fagbevegelsen i Norge, og så vidt jeg
vet også i Norden, sammenliknet
med land som England, Canada,
Australia og USA. Det som finnes
er ganske spredt, og det finnes

\i0RSK HELSEOG SOSII\LFORBL,l\'D

Jyoti Pro bhu (f. v.), Un ni Sven dsen og Lene Sve nning representerer vi rke lig Kv inner på tvers: Probhu
arbeider i Osl o kin omoto grofer, Sve nd se n er hj elpe pleier og Svennin g er stuepike." Dette vor bi ld eteksten do hj elpep leiernes fagblad Ba sis dekket ko nfera nsen i 1996. Foto: Ba sis.

ingen egne former for samling
av kvinner på tvers av forbundene
i regi av LO eller av de andre
hovedorganisasjonene. Bare
Norsk Grafisk Forbund har en
egen kvinneorganisasjon der
alle kvinnelige medlemmer
i forbundet kan bli medlem,
med røtter tilbake til 1930-tallet.
Det er blitt avholdt kvinnekonferanser i enkelte mannsdominerte forbund, og det finnes
ulike former for nettverk, men de
har ingen formell plass i organisasjonen. Det finnes enkelte kvinneutvalg. Et par kvinnedominerte
fagforbund har en struktur med
kvinneutvalg sentralt og lokalt og
regelmessige kvinnekonferanser.
En del forbund har likestillingsutvalg der også menn
deltar. Dette er utvalg som
behandler likestilling som
saksfelt, og i noen tilfeller tar
på seg oppgaver som likner p å
kvinneutvalg, men kan ikke sees
som en særegen orgarnsenng av
kvinner.
LOs holdning

I 1890-åra kom det første
gjennombruddet for kvinnelige
fagforeninger, etter initiativ både
fra mennene og fra kvinnene selv.

De var dels egne fagforeninger,
dels egen kvinneorganisering
innafor eksisterende fagforeninger. Neste store bølge med
kvinneaktivitet kom i 30-årene
med både kvinnegrupper og krav
om eget kvinneutvalg i LO. Dette
møtte motstand, men kvinnene
sto på sitt, og LOs kvinnenemnd
ble opprettet i 1940. Allerede
i 1945 arrangerte nemnda egne
kvinnekurs, og årene etter krigen
var år med relativt omfattende
kjønnsbasert virksomhet i fagbevegelsen, fra 1957 også med
LO-skolen for kvinner og landsomfattende faglige kvinnekonferanser.<11
På midten av 60-tallet la LO
om linja, og foreslo kvinnenemndene nedlagt og erstattet
med familiepolitiske utvalg med
deltakere av begge kjønn. Det var
på dette tidspunkt rundt 20 lokale
kvinnenemnder i tillegg til den
sentrale. Begrunnelsen var bl.a. at
arbeidet for kvinnenes sak ikke
bare var en oppgave for kvinnene,
men at også mennene måtte
komme med, også for å gi dette
arbeidet større status. Det ble
også sagt at egen kvinnevirksomhet innafor LO alene ikke
var tilstrekkelig. En måtte inn

Hj elpep leie re i kvinnelønns- demonstra sjo n
1996.

Kvinner på tvers anerkjent

Konferansen satte Kvinner på
tvers på kartet, og da Norsk
Hjelpepleierforbund<61 hadde
tariffkonferanse høsten 1994,
ble ikke bare representanter for
Norsk Lærerlag, Norsk
Sykepleierforbund og Fellesorganisasjonen invitert til innlegg
på konferansen, men også
representanter for Kvinner på
tvers fikk komme som observatører. Dette måtte oppfattes som
en anerkjennelse av Kvinner p å
tvers som ide og bevegelse.
Det felles trykket var stort,
Fellesorganisasjonen hadde
vedtatt en målsetting
i programmet sitt om likelønn
innen 1998, Norsk Lærerlag
innen år 2000.
Det var også ulike syn. Norsk
Sykepleierforbunds leder Laila
D åvøy markerte tydelig at hun
aldri snakket om kvinnelønn,
men likelønn; hun ønsket ikke
å framheve sykepleieryrket som
et kvinnedominert y rke. Alle
innlederne mente det var
6

' Gro Hagemann (l 990)
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nødvendig å godta større
forskj eller mellom kvinner om
en skulle oppnå likelønn, siden
lønnsforskjellen m ellom menn
var større. Laila-Brith Josefsen
fra Norsk Lærerlag var likevel
skeptisk til om det var riktig
å overta mannsdominerte
gruppers hierarkiske system.
Det var greit med høyere lønn
for f.eks . ledelsesfunksjoner på
objektivt grunnlag, men ikke greit
med for mye oppsplitting. Dette
skulle vise seg å bli et viktig - og
vanskelig spørsmål - i en tid da
arbeidsgiverne arbeidet for større
lønnsforskjeller.
Kvinnetillegg
I mellomoppgjøret i 1995 ble det
for første og eneste gang gitt et
eget kvinnetillegg i kommunene,
til alle stillingsgrupper med mer
enn 75% kvinner. I privat sektor
ble det i stedet for første (og
eneste?) gang gitt individuelle
lavtlønnstillegg til de lavest lønte,
under en viss årslønn. Tilleggene
var små, og både førskolelærerne
og AF gikk til streik, uten at de
fikk mer penger.
Kvinnetilleggene slo likevel
i all hovedsak positivt ut for
kvinnene, både i offentlig og
privat sektor. Reaksjonene uteble
ikke. Et slikt opplegg hadde
uforutsigbare virkninger på det
omfattende etablerte systemet av
lønnsrelasjoner. De mest åpenbare
skjevhetene ble brukt mot hele
prinsippet. En av de som ble
intervjuet forteller:
"A, aldri hatt så mye bråk,
så mange henvendelser fra
misfornøyde medlemmer som fra
de mennene, for de klarte virkelig
å rokke det opp, og stå på og
krevde møter og gikk til likestillingsombudet, yes, da var det

. "
llV.

I offentlig sektor var også
forbund som var aktive i kvinnelønnskampen negative. De var
redde for at slike tillegg ville bidra
til å undergrave systemet med et

Norsk Hjelpepleierforbund skiftet i 1994 navn til Norsk Helse- og Sosialforbund.
Dette spørsmå let behand les også i Kvinner på tvers sitt brev til Stabe lutva lget, se onnet sted i heftet.

felle s lønnsregulativ fo r stat og
kommune, som allerede var under
stort press, og de ble også opptatt
av skj evhetene som till eggene
skapte. I privat sektor ble
virkningene av de sentrale
tilleggene til dels nøytralisert av
lokale forhandlinger, der menn
som var forbigått, tok sitt igjen.
Holdningene til kvinnetillegg
illustrerer kanskje først og fremst
hvordan forsøk p å å gjøre noe
med kvinnelønna gjennom direkte
tiltak retta inn mot kvinner, ikke
passer inn i det etablerte lønnssy stemet, og truer med å skape
kaos i lønnsrelasjoner som er
bygget opp over lang tid.
I forhandlingssystemet er det
ingen plass for kvinners fellesinteresser som kvinner, organisasjonene som forhandler har
mange andre, og for dem ofte
overordna, interesser å ta vare
på.<7J
Erfaringene med egne kvinnetillegg ble ikke oppsummert og
ført videre i 1995, trolig fordi det
splittet de mest aktive kvinnelønnstilhengerne. En mulig
strategi var i praksis lagt død,
selv om diskusjonen ble forsøkt
tatt opp igjen seinere. I 1996 het
det i arbeidsgruppas innledning:
"Kvinnelønnsbevegelsen framover vil måtte forts ette å stille
krav om heving av kvinnelønna
og slutt på all avlønning etter
kjønn, uavhengig av om det
passer inn i eksisterende lønnssystemer, og mobilisere kvinner på
tvers bak disse krava. I tillegg v il
det være nødvendig å gjøre den
vanskelige jobben med å oversette
dette både til krav innafor de
ulike delene av tariffsystemet
og til politiske myndigheter."
Istedenfor kvinnetillegg
kunne mange samles om krav
om en egen kvinnepott, både p å
statsbudsjettet og ved tariffoppgjørene, uten at det ble
spesifisert hvordan pengene skulle
brukes av de enkelte forbund.

Kvinner på tvers l O år - Kvinnelønna sett fra Kvinner på tvers
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- Det første og kanskje
viktigste handler om moderasjonslinjas betydning for kvinnelønnskampen.
- Det andre dreier seg om
forholdet mellom lavtlønte
kvinner, som slåss for ei lønn
å leve av, og kvinner som slåss
for likelønn med menn med
tilsvarende utdanning og
kompetanse.
- Det tredje spørsmålet dreier
seg om ulike strategier for likelønn, bl.a. hvorvidt en strategi
med større oppdeling av yrkesgruppene og større lønnsforskjeller, et mer "mannlig"
hierarki, er nød vendig for
å oppnå likelønn. Dette handler
også om synet på lokale forhandlinger i offentlig sektor og
utnyttelse av de ulike gruppenes
markedsverdi.
Ulike syn i disse spørsmålene
har dels gått mellom organisasjoner og dels tvers gjennom dem.

i alle LOs organer, inn i hele LOs
organisatoriske og tariffpolitiske
arbeid skulle en komme videre Yl
Forslaget ble vedtatt på
LO-kongressen i 1969, uten
forutgående behandling i de
lokale kvinnenemndene, mens de
kvinnelige delegatene var ute til
fotografering Yl På kongressen ble
også Sverige brukt som forbilde,
der var nedleggingen av LOs
kvinneråd og opprettelsen av LOs
familieråd skjedd i 1967. "Det har
vist seg at det har ført til stor
aktivitet, sakene har ikke blitt
diskutert ensidig som kvinnespørsmål, men av familiepolitisk
og sosial karakter." I Oslo var
motstanden stor. Den lokale
kvinnenemnda ble ikke lagt
ned før 1.1.1977 og erstattet av et
familiepolitisk utvalg med flertall
menn. De som var uenige
i nedleggingen besluttet å fortsette
arbeidet gjennom Oslo faglige
kvinnebevegelse, med samme
formål og vedtekter, men nå med
individuelle medlemmer.
Omorganiseringen kom på et
tidspunkt da den nye kvinnebevegelsen var begynt å få vind
i seilene og også hadde aktive
folk innafor fagbevegelsen.
Nedleggingen av kvinnenemndene ble derfor i praksis
rettet mot nye, aktive og radikale
kvinner og førte til at fagbevegelsen kom på etterskudd
i forhold til kvinnebevegelsen
og innflytelsen derfra. Vedtaket
ble tolket som et prinsipielt
standpunkt mot særegen kvinneorganisering og egne kvinnetiltak.
De strenge reglene mot
fraksjonering gjorde at mye av
kvinneaktiviteten måtte skje
under vanskelige forhold. Dette
har trolig hatt store konsekvenser
for kampen mot mannsdominansen i fagbevegelsen, fordi

Kvinner på tvers forbereder
lønnsopprør141

,,; På den første
Kvinner på tverskonferansen var
temaet Strategier for
kvinnelønnskampen.
, Prosjektleder
Jorun Wiik
innledet om et nordisk likelønnsprosjekt1;l, sammen med Sidsel
Bauck fra Handel og Kontor,
Tone Roald, Norsk Hjelpepleierforbund Oslo, Lotte Semb, Norsk
Sykepleierforbund Oslo og
Gjertrud Eggen, Norsk Lærerlag,
førskolelærerne. Innlederne viste
fram hele bredden av problemstillinger. Gjertrud Eggen trakk
opp noen sentrale begreper:
"Saken omhandler både
kvinnelønn og likelønn. Likelønn:
Bygger på likestillingslovens
forutsetning om at kvinner og
menn skal ha lik lønn for arbeid
av lik verd. Likelønn er en del av

kvinnelønnsproblematikken.
Kvinnelønn: Er den lønn kvinner
har fordi de er kvinner. Kvinner
tjener mindre enn menn og
utsettes for lønnsdiskriminering
i arbeidslivet, bl.a. fordi kvinners
arbeid er lavt verdsatt. Menn
i kvinnedominerte yrker blir også
utsatt for lønnsdiskriminering.
Solidarisk lønnspolitikk:
Lønns/orskjellene i samfunnet bør
ikke være for store. Alle arbeidstakere må sikres et anstendig
minstelønnsnivå. I tillegg til
å stille krav for egne medlemmer,
støttes også andres lønnskamp."

ville være å slåss mot hverandre
om smulene og bli splittet.
Samtidig var det ulike syn på
moderasjonslinja. Konklusjonen
ble at både kvinnelønnsbegrepet
og behovet for å sprenge
rammene måtte diskuteres videre
i Kvinner på tvers og reises
i organisasjonene. Det ble også
tatt opp at forhandlingssystemets
spilleregler og språk hindrer at
kvinners lønn kommer på dagsorden og bidrar til at kvinners
lønn isoleres som atskilte
problemer innafor det enkelte
forb und.
(fra no tat delt ut på konferanse n)
Både innlederne og gruppene
Både Jorun Wiik og Sidsel
ble spurt om å kommentere
Bauck la vekt på betydningen
strategien med å kreve kvinneav å bruke ord som kvinnelønn,
tillegg - i tråd med 8. marslønnsdiskriminering, kvinneutspillet til forbundslederne. Egne
fratrekk og mannstillegg. Dette
tillegg til kvinnene var en måte
hadde stor oppslutning, kvinneå sette kvinners lønn direkte på
lønnsbegrepet ble oppfattet som
dagsorden på, på tvers av tariff"et presist begrep for det faktum
systemer i de ulike forbund.
at vi i større grad lønnes som
Innlederne tok det i liten grad
kvinnekjønn enn utfra yrke,
opp, men oppsummeringene fra
utdanning og erfaring, og at det
gruppene var positive. Det kom
inneholder sprengkraft for
ideer til praktiske initiativer som
forandring."
innsending av krav om kvinne(s itat fra o ppsumm eringa av ko nferanse n)
tillegg fra flest mulig steder, stand,
Samtidig var begrepet kontrodemonstrasjoner og politisk
versielt. Enkelte stilte begrepet
streik, og postkortaksjon til
kvinnelønn opp mot lavtlønn, og
NHO / regjeringen - med teksten:
vi ll e heller ha en allianse mellom
Er det meg dere ikke har råd til?
lavtlønte. Andre mente ordet
Kvinner på tvers sin rolle ble
ville gi for mye motbør.
i oppsummeringa på
Likevel var begrepet med
konferansen formulert
dette etablert i Kvinner
slik:
Et sentralt
på tvers.
"Heving av
spørsmål var om
Et sentralt
kvinnelønna må
det var mulig
spørsmål var
drives fram
å gjøre noe med
om det var
nettopp av
kvinnelønna innafor de
mulig å
et forum på
gjøre noe med
tvers, som
etablerte rammene av
kvinnelønna
både kan bruke
tradisjon elle
innafor de etablerte
erfaringer fra begge
lønnsoppgjør.
rammene av tradisjotradisjonene, både fagnelle lønnsoppgjør.
bevegelsen og kvinneKravet om ei lønn å leve av
bevegelsen, og skape nye,
ville sprenge de økonomiske
og som kan la være å gå inn
rammene som ble bestemt ut fra
i forhandlingssystemets irrganger,
moderasjonslinja. Mange mente at men holde fast ved noen fellesalternativet til å sprenge rammene krav og presse for handlerne

' Overskriften på presseme ldinga fra konferansen var Kvinner på tvers somler seg og forbereder lønnsopprør.
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Prosjektet var i regi av Nordisk ministerråd og hadde pågått i 4 år.

det gjennom mange år umuliggjorde mobilisering av kvinnene
i fagbevegelsen gjennom egne
konferanser og nettverk. Det
fantes noen unntak som bl.a.
kvinneutvalget i Norsk
Tjenestemannslags stedsstyre
i Oslo og omland og Grafiske
kvinners landssammenslutning.
Mens kvinneutvalg i fagbevegelsen ellers stort sett er
av nyere dato. LOs offisielle
holdning til egen kvinneorganisering og egne kvinnetiltak
ble ikke endret før i 1995.Ul
Lite kvinneorganisering

Av de ni organisasjonene som de
intervjuete tilhører, er det to
organisasjoner som har en form
for særegen kvinneorganisering,
gjennom kvinneutvalg eller
kvinnepolitisk utvalg, sentralt og
lokalt. I den ene er det nå blitt
opp til lokalleddet om det skal
være kvinneutvalg eller likestillingsutvalg. To organisasjoner
har en struktur med sentralt likestillingsutvalg med egne utvalg
eller kontakter lokalt. Fem
organisasjoner har ingen
strukturer for å ivareta kvinneeller likestillingsspørsmål, blant
disse er alle de fire organisasjonene i privat sektor.
Når det gjelder egne kurs
eller møter bare for kvinner,
praktiseres dette, ifølge informantene, pr i dag bare av
organisasjonene med kvinneutvalg. Et unntak kan være Kast
deg framp å-kurs (bøllekurs) eller
Kvinner kan-kurs. To av
organisasjonene som ikke har
formelle strukturer, har tidligere
avholdt bøllekurs, en av dem
systematisk over flere år, men
det er ikke praksis i dag. En har
planlagt et slikt kurs.

Kvinneutvalgene jobber med mye
av de samme sakene:
- Egen kvinneskolering/ egne
kvinnesamlinger i ulike former,
både for medlemmer, tillitsvalgte
og kvinnekontakter eller
kvinneutvalgsmedlemmer.
- Oppfølging av kvinneperspektiv
i prinsipprogram, handlingsprogram og aktuelle saker.
- Kvinnerepresentasjon i styrer,
utvalg, blant ansatte og på landsmøter og årsmøter.
- Sjølstendige politiske initiativ,
f.eks . har kvinneutvalget
i Fellesorganisasjonen tatt initiativ
til en diskusjon i organisasjonen
om kriminalisering av
horekunder.
De som hadde egen organisering,
mente at dette betydde mye. Å
ha et kvinne- eller kvinnepolitisk
utvalg var helt nødvendig for
å sette kvinnepolitikk på dagsorden. De opplevde også at det
særegne kvinnepolitiske arbeidet
i dag var under press; bl.a. ble
berettigelsen utfordret på landsmøter og årsmøter. Flere mente at
det hadde skjedd en forandring de
siste årene, i retning av at det ikke
lenger var så legitimt eller
populært å snakke om kvinner.
Dette var særlig tydelig
i organisasjoner som var sterkt
preget av kvinnebevegelsens
inntog i fagbevegelsen i andre
halvdel av 1980-tallet. Det var
også bekymring over at andelen
menn i styrer og tillitsverv ser ut
til å øke, og at dette ikke lenger
problematiseres på samme måte
som tidligere.
Andre, i organisasjoner med
et annet utgangspunkt, la ikke
vekt på dette på samme måte.
Kvinneorganisering - tre tilnærminger

I fagbevegelsen både i England,

2

"Del å være el kontakt- og informasjonsorgan for å øke den faglige interessen og kunnskapene blant kvinner - vor ikke lenger tilstrekkelig. Arbeidet fro
sentralt hold på dette feltet var kommet så langt at erfaringene tilsa at en måtte gå andre veier for å nå from med kvinners krav. Bore egen kvinnevirksomhet innafor LO olene vor ikke tilstrekkelig. En måtte inn i olle LOs organer, inn i hele LOs organisatoriske og tariffpolitiske arbeid skulle en komme
videre." Liv Buck, tidligere kvinnesekretær i LO, intervjuet i Erie□ Jahr ( 1992)
3
Jahr ( 1992)
' "Vi setter nå i gong et formålsrettet arbeid for å øke kvinners deltakelse i fagbevegelsen på olle nivåer, og vi går bort fro at kvinner og menn skol gjøre
alt sammen, til å se of det trengs spesielle tiltok for kvinner." Esther Kostøl på Landskonferansen far LOs fami lie- og likestil lingspolitiske utva lg i fylkene,
desember 1995.
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USA, Canada og Australia har
det vært m ye disku sjon om egen
organisering av kvinnene, og
mange fagforbund har etablert
egne strukturer med kvinneutvalg
og kvinnekonferanser, d et sis te
også innafor hovedorganisasjoner
tilsvarende LO som helhet.
Linda Briskin<si har forsket p å
særegen kvinneorganisering, bl.a.
i Canada. Hun understreker at
det i diskusjonen om egen
kvinneorganisering er viktig å
skille mellom separatisme
(a tskillelse) som et mål i seg sjøl
og egen k v inneorganisering som
en strategi - som et middel for
å oppnå et mål. Slik hun ser det
innebærer separatisme ofte en
åp en avvisning av å jobbe sammen
med menn og at en ser p å det
å bygge alternative samfunn som
en løsning, framfor å forandre
den dominerende sosiale
strukturen i organisasjonen
eller samfunnet. Mens egen
organisering er en strategi for
å styrke kvinner i kampen for
å endre de politiske og
økonomiske forholdene.
Kvinner i fagbevegelsen har
i all hovedsak argumentert for
egen kvinneorganisering som
strategi og ikke for atskillelse,
men de er ofte blitt møtt med
at de er separatister og avvist på
grunn av det. Briskin mener at
sammenblandingen innebærer
at egen kvinneorganisering ofte er
blitt sett som en splittende strategi i fagbevegelsen, istedenfor
et middel til å styrke, ikke bare
kvinners stemmer, men hele
fagbevegelsen .
Briskin opererer med
3 tilnærminger til egen
kvinneorganisering.
1. Ghettoisering
En rød tråd i motstanden mot
egen kvinneorganisering har vært
p åstand en om at slik organisering
produserer kjønndiskriminering
istedenfor å motarbeide den. At
d et fun gerer som ghettoer der
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KVINNELØNNA
SETT FRA
KVINNER PÅ
TVERS

Egne fora for kvinner er ikke van lig i fagbevegelsen. Her fra gruppearbeid på konferansen i 1997.

kvinner får holde p å med sitt uten
at organisasjonene behøver å ta
hensyn til dem. Dette har, som
nevnt, vært synet både i Sverige
og Norge. En slik p ås tand hviler
etter Briskins mening p å to
foru tsetninger: 1) at en har valgt
en strategi for likestilling som
bygger på integrering i mannsdominerte strukturer på like
betingelser og 2) at kjønnsforskjeller er grunnleggende uten
bety dning. Hun mener å kunne
se et skifte bort fra et slikt syn
etter hvert som en strategi som
utelukkende bygger på en slik
integrering ikke gir resultater.
Dette kan kanskje sees som en
parallell til organisasjonene som
etter hvert går inn for kjønnskvotering, etter at en linje med
at likestilling skal oppnås ved at
kvinner skal velges p å "like" fot
med menn, har lidd nederlag.
2. Mangelmodellen
Egen kvinneorganisering er ofte
blitt rettferdiggjort med en
analyse som sier at kvinnelige
arbeidere, som et resultat av
sosialisering, er dårlig rustet til
å ta på seg lederoppgaver i fagbevegelsen, dvs . at problemene
som kvinner møter er et resultat
av mangler hos dem selv, som
f.eks. manglende selvtillit. En slik
tilnærming, sier Briskin,
anerkjenner kjønnsforskjeller,
men legger vekt p å at kvinneorganisering er nø dvendig for at
hver enkelt kvinne skal forandre

seg, ikke for at fagbevegelsen skal
forandre seg.
Også i min erfarin g er dette
en argumentasjon som ofte er et
viktig ledd i å vinne menns støtte
til egne kvinnetiltak og
organisering. I et av intervjuene
sies det slik:
"Når man sier Kvinner på
tvers, så legger man jo føringerfor
at dette er kvinnepolitiske saker.
Og da er man f orklaringspliktig,
og jeg tror at jeg prøver å vinkle
det dit hen at det er en for del for
fagforeningene å ha bevisste
k v inner, og dette hjelper oss til
å f å aktive medlemmer og den
type ting."
En oppfatning om at egne
tiltak er nødvendig for å få
kvinner til å delta i faglig aktivitet,
går godt sammen med fagbevegelsens tradisjonelle syn
p å kvinner som noen som er
annerledes og ikke passer helt inn
i det normale mønsteret.
Briskin framhever at hun ikke
vil undervurdere betydningen av
kurs og andre tiltak som tar sikte
på å skolere kvinner, styrke sjøltilliten o .l. Som det går fram av
forrige avsnitt, er kursvirksomhet
en sentral del av kvinneutvalgenes
virksomhet, og bøllekurs og
kvinner kan-kurs har hatt stor
utbredelse. Kurs har ofte en
dobbel hensikt, styrke kvinner og
samtidig omforme organisasjonen
eller sette kvinnepolitikk på
dagsorden. Det Briskin ønsker
er "å sette søkelyset på det

Kravet am likelønn har hele tida vært et sentralt krav i Kvinner på tvers.

"Kvinner på tvers spilte en
kjempeviktig rolle helt fra
begynnelsen. Bevegelsen var med
på å løfte opp og samle de ulike
kvinnedominerte fagforbunda
i forhold til å ha nesten felles
begrepsbruk på kvinnelønnsproblematikken. " (s itat fra et intervju)
"Begrepet kvinnelønn ville
ikke vært så synlig uten Kvinner
på tvers. Fordi du delte erfaringer
og fordi du lærte andre organisasjoner å kjenne, og det at du også
jobbet på tvers i forhold til privat
og offentlig sektor og så hvordan
man kunne jobbe sammen. D et er
klart at du fikk større kunnskap,
men det ga også god argumentasjon for innspill i debatt i egen
organisasjon. Det ga en tyngde
i den debatten som jeg opplevde
at jeg fikk med meg. "
(sitat fra et in tervju)

Kvinner på tvers startet opp
parallelt med at fire forbundsledere, fra Fellesorganisasjonen,
Norsk Sy kepleierforbund, Norsk
Hjelpepleierforbund og Norsk
Lærerlag, gikk sammen om et
historisk utspill 8. mars 1994 og
krevde 25 000 kroner i tillegg til
kvinnedominerte yrker ved tariffoppgjøret.<11Det tilsvarte

' Sissel Bauck leder i Handel og Kantor stil te seg på konferansen i 1994 positiv til utspil let, og beklaget at utspil let hadde kommet for seint ti l at Handel
og Kontor fikk tid til å behandle det.
' Se også innledningen til artikkelen "Historia til Kvinner på tvers".
3
Norske Fysioterapeuters forbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Radiografforbund og Norsk Bioingeniørforbund. Om hovedorganisasjonen, se
note l s.4
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konkret skulle det væ re lønnsforskje llen mellom kvinne- og
mannsdominerte y rker med
moderasjon i 10 år. Dette skulle
tilsvarende utdanning.
sikre økt sysselsetting.
Bakgrunnen både for fellesSelve oppgjøret i 94 endte
utspillet og for Kvinner p å tvers
uten spesielle resultater for
var det økende engasjementet for
kvinnene. Streik blant sykeheving av kvinnelønna og likepleierne, og tilsvarende kvinnelønn mellom kvinner og menn.
grupper i AF (J J innafor kommuneKvinnelønna var satt p å dagssektoren ble møtt med tvungen
orden i løpet av andre del av
lønnsnemnd. Konflikten
1980-tallet<21, og kampen
mellom kvinnelønnskrav og
skapte et behov for
moderasjonslinje skulle
samarbeid på tvers,
fortsette å følge tariffBakgrunnen
både på toppen i
oppgjørene som den
båd e for fellesorgamsasJ on ene
sentrale motutspillet
og
for
Kvinner
og lenger ned.
setnmgen 1
Utspillet
årene frampå tvers var det økende
sto 1 motover. Det
engasjementet for heving av
setning til
var duket for
kvinnelønna og likelønn
Solidaritetskvinnelønnsmellom kvinner
alternativet, lansert
kamp, både mot
høsten 1992 av et
arbeidsgiverne og
og menn.
utvalg med represeninnad i fagbevegelsen.
tanter fra alle partier og
I denne artikkelen skal jeg
LO, med full tilslutning fra
se på kvinnelønnskampen fra
LO sentralt i 1993. Innholdet
Kvinner p å tvers sin synsvinkel.
i dette var bl.a. at lønnsøkningen
Jeg vil ta opp hvordan Kvinner p å
skulle ned p å nivå med våre
tvers har fulgt, blitt preget av og
handelspartnere, og at
selv p åvirket kampen om kvinnekonkurranseutsatte næringer
lønna.
fortsatt skulle være lønnsledende.
Lønningene i offentlig sektor
Noen spørsmål har stått sentralt
skulle holdes under kontroll,
gjennom hele perioden:
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meg . O g det er hun, ikke jeg,
som først vil få belastningsskader
i rygg og skuldre. Det er henne,
ikke meg som ledelsen på
universitetet lager effektiviseringsprosjekt for å rasjonalisere vekk. Det er hun, ikke jeg,
som får slengt skjellsord etter
seg på trikken hjem, fordi fjeset
hennes er brunt på en måte som
ikke går vekk om vinteren . Det er
hun, ikke jeg, som går i angst
for at ungene skal bli trakassert
på skoleveien fordi fjesene deres
er brune på den samme måten .
Det er hun, ikke jeg , som daglig
kan lese i avisa og se på TV
at hun er et problem og en
belastning for det norske
samfunnet, og at vi på alle
mulige måter må sikre oss mot
at det kommer flere av hennes
slag til landet.
Parvathis behov må telle
i organiseringa av samfunnet. Vi
trenger Parvathis bilder. Ellers blir
det likevel bare en halv frihet,
en halv rettfe rdighet, et nytt
samfunn der gamle undertrykkingsforhold lever videre .
Så bildene våre i dag , de er
bare en begynnelse. De er en
protest og en utfordring, mot den
enøyde visjonen, mot ideen om
at de frigjorte kan ha sitt eget
tjenerskap . Men de er også en
utfordring til oss sjøl : Kampen
vår må ikke lukke seg. Den må
åpne seg, mot et samfunn der
tanken om det almengyldige
mennesket er menings løs og
selvfølgelig på samme tid, fordi
ingen er mønster og ingen
er særgruppe, men alle er
mennesker, rett og slett. Mange
bittesmå skritt, mange store,
tunge slag og mange vanskelige
veivalg ligger mellom dagen
i dag og dette målet. Men uten
et slikt mål - hva blir det da som
bestemmer retninga når vi går?
Hverdagslige krav og store
mål, slik må kvinners kamp
være . Jeg vil avslutte med et lite
dikt om en kvinne som visste
akkurat det. Hun deltok i en stor
opprørsbevegelse i India for nes-

ten 50 år siden . Men hun hadde
passet godt her i dag. Og ved
å lese diktet, henger jeg liksom
opp bildet av Jamalunnisa Baji,
ett av alle de bildene vi trenger
for at galleriet vårt skal bli like
rikt som den bevegelsen vi må
være en del av :
De lærte oss ord
som store, fargesterke
silkefaner:
Frihet ! Rettferd !
Men vi visste
at en må være nøye
med de små stingene
på vrangen .
Derfor sa vi :
Britene ut av India
Egne latriner for kvinner
i hver landsby !

Kvinnebildene til Kvinner på tvers:
1. Ellisif Wessel (1866-1949).

Hun tok initiativ til å starte
fagfore nin gen N ordens Klipp e
i 1906 og representerte
kontinuiteten i fagfore ningen.
2. G ina Krogh (1847-191 6) .
Kvinnesakskvinne. Var med på
å starte N orsk Kvinnesaks-fo rening i 1884 og Landskvinnestemmerettsfor enin gen i 1885.
Hun var form ann i Norske
Kvi nn ers N asjonalråd fra det ble
stiftet i 1904.
3. Elise Ottesen-Jensen (18861973 ). Hun ble fø dt i N orge og
var sosialarbeider i Sveri ge. Hun
var fo rfatter og en foregan gskvinne når det gjelder seksualopplysning og familieplanl egging.
4. Fyrstikkarb eiders treiken i 18 89.
3 72 kvinnelige fyrstikkp akkere
ved Bry n og Grønvold fyrstikkfa brikker i O slo gikk ut i streik
fordi lønna ble satt ned. Streiken
fø rte ikke til større resultater for
de streikend e, men den fikk stor
betydning for arb eiderbevegelsen.
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6. Bergljot Larsen (1883-1968).
N orsk sykepleier. Hun stiftet
N orsk Sy kepleierfo rbund i 1912
og var fo rmann der 1912-1935.
Hun var redaktør av tidss kriftet
Sykepleien 1912-1947.
(bildet var utl ånt fra Norsk
Sykepleierforbund og tilhører
ikke Kvinner på tvers) .

problematisk e strategisk e
budskapet som ligger innbak t i en
slik tilnærming - et budskap som
ikke bare "gir offeret skylda",
men som også for utsetter at det
å være/bli som menn er løsningen
for kvinner. " F ø rst når kvinner
er blitt som menn, skal de få plass
i styre og stell.

7. N ei til EU/EØS fra EUkamp en. Kystkvinner mot
EØS overleverte lappetepp et
til Sj øfarts- og fiskerikomiteen
30. september 1992.

E n klassisk kritik k av mangelmodellen gis av Wenche
Bj ørnebekk i sitt innlegg på
Kvinner på tvers i 1998, Om
kvinnepolitikk og egne kvinneretta tiltak når det bare er 20%
mannlige medlemmer:
"H va er det som skjer når er
k lubb som består av 15 framifrå
kvinner velger den ene mannen
til k lubbleder? To år på rad ? Uten
kampvotering. Går alle kvinnene
på videreutdanning samtidig som
de har små barn? Eller er de
uinteresserte og pysete? Kanskje
er spørsmålene gale og avleder
derfor gale svar. H vis vi
isteden/or å se på den enkelte
kvinne, ser på innholdet i vervet,
og på den måten deforv entes løst,
tror jeg vi er nærmere et svar. "

8. Førskolelærers treiken 1995.
Streik som fo kuserte på kvinn elønn og likelønn under tariffoppgjøret. Bildet viser kvinner
(førskolelærere) kledd i dress
og slips, som demonstrerer med
ulike plakater, bl.a. "M å vi se ut
so m menn fo r å tj ene som
menn? "
9. Kamp mot velferd smeldinga.
Bilde fra enslige fo rsørge res
situasjon i 1996. Bildet viser to
kvinner og ett barn med plakat:
"Forsvar velferdsstaten. Stopp
ve lfe rd smeldin ga !"

3. En proaktiv161 organisering

10. Kvinner i Barentsregionen.
Konferanse for kvinner
i Barentsre gionen i april 1996.
Kvinner fra N orge og Ru ssland
diskuterte behovet fo r gjensidig
hj elp og samarb eid. D e var også
på gata og demonstrerte.
11. Rigoberta M enchu.
Fredsprisvinner fra Guatemala
1992.
12. H elga Karlsen (1982-1936).
Arbeiderp artiets fø rste kvinne
på Stortinget i 1928. Bys tyret og
skolesty ret i Oslo i 20-åra. I 1932
første kvinnelige formann i O slo
Arbeidersamfunn. (D ette bildet
hang fra før i Samfunnssalen, og
tilhører ikke Kvinner på tvers) .

kvinneorganisering er viktig fo r
å utvikle kvinnebevissthet,
bevisstheten om at diskrimineringen vi utsettes for so m
kvinner, ikke skyldes at det er oss
sjøl det er noe i veien med, men at
kvinner systematisk undertry kkes
som kj ønn. En slik beviss thet er
nødvendig for å utløse kampkraft,
gjenn o m at raseri og frustrasjon
vend es til fe lles handling utover
istedenfo r fora kt som vendes
innover. D ette innebærer at
kvinners konkrete erfaringer so m
kvi nner kan bli en kraft, spissfo rmulert at kvinner har styrke
fordi de er kvinner, i motsetning
til oppfatningen om at kvinnene
utgjø r et p ro blem. Erfaringer
viser at i mannsdomine rte
organisasjoner må kvinnebevissthet tilføres utenfra
gjennom deltakelse i kvinnekampen og kontakt med
kvinnebevegelsen.<81
Kvinner på tvers - proaktiv organisering

Kvinner på tvers er et samarb eid
på tvers av kvinnebevegelsen og
fagbevegelsen som først og fr emst
er organisert rundt en årlig
konfe ranse. Diskusjon er er den
sentrale delen av virkso mheten.
D et finn es i utgangspunktet ikke
noe enhetlig ideologisk grunnlag,
Kvinn er på tvers saml er kvinner
og organisasj oner med ulikt syn
på kvinneorganisering og strategi.
Samtidig har Kvinner på tvers
i løpet av ti år utviklet en
forståelse av seg selv og en måte
å jobbe på som kan analyseres
utfra Briskins tilnærminger.

Kvinner på tvers - et aktivt va lg for å styrke
kv inners stemmer. Konferansen i 200 l.

6
Proaktiv er vanskel ig å oversette . Med det menes en pol itikk som ikke bare forholder seg ti l eller reagerer på forhold som er skapt og definert av
andre, men som sjøl aktivt ana lyserer sin egen situasjon og setter sine egne mål.
7
Dette omtaler hun som essens iolistiske påstander.
8
Jensen (l 995) .

5. Arbeiderkvinnen. Plakat fra
1. mai 1923 .

- ----~---- -..--..-c- - ~-- -- ~

D ette dreier seg, ifø lge Briskin,
om et aktivt valg fo r å sty rke
kvinners stemm er, ta opp deres
interesser so m arb eidere og fag fo reningsaktivister, og lage en
setting der de kan utforme
strategier på bakgrunn av egn e
erfaringer. En slik tilnærming
bygge r på en anerkj ennelse av
at kvinner har eg ne erfarin ger
på grunn av sitt kj ønn og har et
annet forhold til makt enn menn.
En slik egen kvinneorganisering by gger på en analyse
av at kvinners p ro blemer er
et res ultat av strukturell og
ideologisk diskriminering, og at
kvinner må organisere seg
kollektivt fo r å oppnå institusjon elle fo randringe r. I den

prosessen må de ta med seg sine
erfaringer som kvinner. Et
eksempel på dette kan væ re å sette
sø kelys på utfo rm ing av tillitsvalgtrollen og se på om den passer
fo r en alenemor. Et annet
eksempel fra intervjuene er at
kvinneutvalg har sett på
organisering av årsmøter for
å bidra til at det skal væ re trygt
å delta og komme med forslag.
Briskin understreker at hennes
syn ikke baserer seg på pås tand er
om biologiske kj ønnsforskj eller,
påstander om hvordan kvin ner
egentlig er!7), men ser kvinners
erfarin ger som sosialt konstitu ert.
D ette innebærer at kvinners
p osisjon i samfunnet og kvi nneund ertrykkinga gir dem felles
erfaringer. Hun tar også opp at
stereotyp ier om at kvinner er mer
o msorgsfull e og emosjonelle av
natur kan bli brukt til å begrunne
egen organisering. D et er derfo r
nødvendi g å væ re ty delig
i å argumentere for særegen
kvinneorganisering ut fra
ko nkrete samfunnsmessige
erfarin ger i en gitt historisk
situ asjon, fo r ikke å bygge opp
om slike stereoty pier.
En slik proaktiv til nærming
avviser tro en på at kj ønnsnøytra l
integrasjon, på samme betingelser
som menn, er mulig eller
represe nterer en løs ning. Den tror
ikke kj ø nn kan gjøres irrelevant
gjenn o m gode intensjoner, og
anerkj enner at kj ønnsnøytrale
tilnærminger fakti sk kan forsterke
status qu o, fordi de usynli ggjø r
und ertry kkingas gjennomtren gende karakter. Briskin
und erstreker at strategier som
tar kjønn med i betraktningen
er nødvendige fo r å avspeile
kvinners erfaringer og
overko mme kvinners ulemper
og for å sette søkelys på hvordan
strukturell ulikh et opererer. Egen
organisering er en slik strategi.
Jeg vil legge til at slik særegen
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Kvinner på tvers l O år - Kvinneorganisering på tvers

Briskins beskrivelse av en
proaktiv tilnærming passer
umiddelbart godt på Kvinner
på tvers.
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ET FORUM HVOR KVINNER okke defineres som
problemet, men hor s tyrke fordi v, er kvinner

Brosjyren beskriver en organisering som har tatt et aktivt valg
for å styrke kvinners stemmer, ta
opp deres interesser som arbeidere
og fagforeningsa k tivister, og lage
en setting der de kan utforme
strategier på bakgrunn av egne
erfaringer, som var Briskins
formuleringer av en proaktiv
tilnærming. Temaene på konferansene synliggjør kvinners
arbeids- og livs betingelser, både
forhold som rammer kvinner
særskilt, og analyser av hvordan
de store sakene i tida får særli ge
konsekvenser for kvinnene.
Erfaringene ligger til grunn for
diskusjon om strategi.
Kvinner på tvers sin rolle
i kvinnelønnskampen er et godt
eksempel på avvisning av troen
på kjønnsnøytralitet. Begrepet
kvinnelønn tar sikte å avdekke
kvinneundertrykkinga som
grunnlag for å slåss for endring,
og styrke kvinnene som aktiv
kraft i kampen med en egen
stemme. Bruken av begrepet
hviler på en oppfatning om at
å dekke over kvinneundertrykkinga gjennom bruk av
kjønnsnøytrale begreper kan
-
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bidra til å fastholde forskjellene.
Briskin beskriver dette på
organisasjonsnivå. I mine
intervjuer går aktivistene nærmere
inn på hvordan dette ser ut fra
dem som har deltatt. De ble bedt
om å beskrive Kvinner på tvers og
spurt hva Kvinner på tvers hadde
betydd for dem. Tre elementer går
igjen. Kvinner på tvers er et sted
du henter kunnskap og får del
i ulike erfaringer, det er et
spennende møtes ted med rom
for uli ke kvinner og ulike syn, og
det gir et bredt kvinnenettverk.
Et typisk svar kan være:
"H vis jeg skulle beskrive det
helt ut fra hvordan jeg har
oppfatta det, så vil jeg si at det er
et spennende sted å være, det er
mangfoldig, det er kvinnesak fra
mange sider, og det gjør at det har
vært veldig lærerikt å være der for
min del, i forho ld til det å se på
kvinners situasjon fra mange ulike
ståsteder. D et er et forum som er
veldig oppdatert, det gjør også at
det er spennende å være der. Så er
det liksom litt næringsrikt i forhold til det å være tillitsvalgt,
fordi forumet har som ambisjon
å samle så mange på tvers."
Flere legger vekt på at de får
til gang til diskusjoner, erfaringer
og kunnskap de ellers ikke ville
ha få tt del i, fra mange kanter, og
at de skjønner mer av hvordan
andre organisasjoner tenker. D ette
bidrar trolig til økt fors tåelse av at
pro blemer i egen organisasjon
eller bransje ikke er helt spesielle,
men henger sammen med
kvinnenes posisjon i samfunne t
og fagbevegelsen som helhet. Slik
bidrar det til å styrke kvinnebevisstheten. Det ser ut til at
nettopp allsidig kunnskap om
kvinners situasjon og erfaringer
er et viktig grunnlag for å kunne
ta opp kvinners interesser som
arbeidere og fagforeningsaktivister og styrke kvinners
stemmer.
Flere legger vekt på at klimaet
i diskusjonene har gjort det mulig
å utvikle nye tanker. ''jeg synes
det var veldig utviklende og

spennende og veldig mye flotte
folk, og så var det raust, det var
liksom ikke at man satt på hver
sin tue, man klarte å utveksle
erfaringer og komme videre
sammen. " Romslig er også et
ord som blir brukt. En sier at
"Kvinner på tvers er et sted hvor
det føles veldig behagelig
å eksperimentere med brainstorm
og tankevirksomhet", en annen at
det er sted å "bryne seg".
Uformelt er et nøkkelord:
"Uformelt, samtidig som også fo lk
med form elle posisjoner har vært
uformelle i Kvinner på tvers, det
tror jeg vel kanskje har vært noe
av styrken til Kvinner på tvers,
sånn som jeg har sett det. "
Svarene kan tyde på at en
foru tsetnin g for å styrke kvinners
stemmer og lage en setting der
kvinner kan utforme nye
strategier, er at det er uformelle
rom for høyttenkning og
eksperimentering. D ette rimer
også med erfaringene fra fl ere
konferanser, der mange nettopp
ønsker seg fl ere uformelle fora
for å komme videre i ulike
diskusjoner om strategi.
D et mes t slående i intervj uene
var kanskj e hvor stor vekt som
ble lagt på nettverket deltakerne
hadde få tt gjennom Kvinner på
tvers. Følgende svar er typisk:
"Og så var det et nettverk.
Fordi mange av dem som jeg ble
kjent med i Kvinner på tvers,
mange av damene, har jeg truffet
i andre sammenhenger etterpå.
Og det har vært nyttig og det har
vært hyggelig. "
Mange legger vekt på nytten
av å kjenne hverandre når en
møtes i andre sammenhenger, det
gjør det lettere å snakke sammen
og samarbeide. Andre legger vekt
på at det har gjort det lettere å ta
egne initiativ til kontakt med
andre organisasjoner, når en
kjenner dem en skal snakke med
fra Kvinner på tvers, både for
å be om støtte og gi støtte til ulike
aksjoner.
Nettverk er et svært konkret
bidrag til å styrke kvinners
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Rigoberto Mene hu. Fredsprisvinner fro
Guotemo lo 1992.

(Mannsportrettene i Samfunnssalen ble deretter dekket til ett
for ett av kvinnebilder. Se
opplisting side 22)
Vi har strevd for å finne disse
bildene . Historias viskelær har
vært effektivt. Men vi har en
historie . Og vi ønske r å skape
historie. Med Marcus Thranes
ord :
"For kvinnenes rettigheter vil vi
kjempe, og søke å formå dem til
selv å kjempe fo r deres fremtids
vel ; ti legger ikke kvinnene selv
hånd på verket, er det ikke
sannsynl ig at deres still ing
i samfunnet forbedres ."
I dag er vi nesten ba re
kvinner i salen . Og det er bare
bilder av kvinne r på veggene .
De usynlige har gjort seg synlige
- ikke minst fo r hverand re.
Hvis vi sjøl skal skape vå r egen
histo rie, må vi se hverand re fo r
å bli ei kraft. Så se nøye på
denne fo rsaml inga , og på d isse
b ildene på vegg en, fo r det bl ir
leng e til de re får se noe
li knende . Tenk på dage n i dag
når usynligg jøringa igjen
setter inn - i fag bevegelsen,
i po litikken, i media,
i hverdage n. Vi finnes. Vi har

historie . Vi skaper historie.
Men det er noe galt med våre
bi lder og så. De bildene vi har
de kket til, på beropte seg å være
portrette r av a rbeiderbevegelsen s
pione rer. Ikke mannlige pionere r,
ikke mannebevegelsens pione rer.
For mannen er ikke kjønn , han
er det almengyldige menneske .
Han represente rer alle .
De bildene vi har hengt opp,
er ikke almengyld ige . De er
bilder av kvinnelige pionerer
elle r kvinnebevegelsens pionerer.
De representerer ikke alle . De
representerer ei særgruppe .
Bildet av mannen som det
almengyldige mennesket er
grunnleggende falskt . Et slikt
bilde kan bare skapes gjennom
makt - den overo rdnede i et
maktforhold regner ikke den
underordnede som fullt ut
menneskelig på linje med seg
sjøl. Og den underordnede
smittes av det samme synet.
Når vi har dekket bildene
av det almengyldige mennesket
med bare kvinnebilder, så er det
nettopp fo r å unde rstreke dette
poenget: Mannen kan ikke
representere alle. Han er verken
me r eller mind re almengyld ig
menneske enn oss. Og for
å avskaffe det maktforholdet
som gjør bildet av mannen som
det almengyld ige m ennesket
mulig , må kvinner samles, vi
må se hverandre, og vi må slåss .
Vi har hengt våre kvinne bilder over m annsbildene som
hang her fra fø r. Det er ikke fo rd i
vi ønsker å snu dom inans forhold et på hodet. Vi vil ikke
erstatte ett almengyld ig menneske
med et a nnet. Vi vet at det er
ma nge som mangle r på våre
bilder, blant a nnet de mannl ige
pion erene . Deres histori e vever
seg i vår. Visst va r det usynligg jøring og undertrykkin g . M en
det va r også felles ka m p og
fell es sak. O g det er for
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eksempel bare ett mørkt ansikt
på våre bilder - Rigoberta
Mench u . Er det almengyldige
menn esket hvitt ? Er den
almengyld ige kvinne hvit?
Utgangspunktet fo r
bevegel sen "Kvi nner på tvers"
va r konk rete krav: Ei lø nn å leve
av, ei a rbeidstid å leve m ed . Fo r
å slåss sammen fo r disse
kravene, m åtte vi bryte fag bevegelsens vanl ige rammer
og skape noe nytt. I kjølvannet
av konkrete kvinnekrav
oppdager vi stad ig nye mønstre
som må brytes de rsom vi skal
slippe å leve som fremmede i et
samfunn o rgan isert fo r a nd res
behov.
A rbeiderbevegelsens
pionerer tenkte en stor tanke :
At samfunnet skulle væ re
organ isert, for å ivareta , ikke
slottsherrenes behov, men
vanlige folks, arbeid smannens .
I dag er slottsherrene erstattet
med de gylne fallskje rmenes
adelskap . Tanken er ikke m ind re
viktig og mindre stor fo r det.
Men det falt ikke a rbeiderbevegelsens mannlige pionerer
inn at kvinners behov skulle telle
i organiseringa av samfunnet,
og det er fortsatt en nokså fjern
tanke for mange av vå re
mannlige fagfo ren ingska m erate r.
Jeg jobbe r på un iversitetet.
Det er et sted der kvinne rs
kunnskape r og kval if ikasjone r
bl ir systematisk nedvu rdert, og
de r det er et alvo rli g hand icap
å ha ansva r fo r barn hvis en skal
gjø re ka rri ere. Universitetet er
laget fo r me nn . Her trengs det et
nytt mønster, so m på a lle an d re
sa mfunnso mrå der.
M en når jeg sitter på jobben
og skriver fo re lesnin gsn otater, så
ko mmer Pa rvath i fra Sri Lanka
inn og vasker kontoret mitt. O g
skjønt jeg tjener mindre enn de
fleste av mine mannlige kolleger,
så tjener hun mye mindre enn

Kvi nne r på tvers l O år - Kvinneorganisering på tvers

Kvinner på tvers 10 år - Åpning av konferansen "Kvinner på tvers" 1996

ÅPNING AV KONFERANSEN
Vi har levd med
bildene bestand ig.
C
Bildene av pionerene
0
u,
som tenkte den
u,
uhyrlige, dristige og
u
grensesprengende
~
Ill
tanken at ingenting
behøvde å være slik
u,
som det var. "Hvem
~
skaffer slottets herre
Q)
brød, men lever selv
~
i bitter nød? " spørres
det i en gammel sang
som vi fortsatt synger.
"Jo , det er arbeidsmannen, " lød svaret.
Fra det svaret steg
nye spørsmål : Er det rettferdig?
Hvorfor er det slik? Kan det
forand res? Og hvem kan
forandre?
En av de første som svarte
på disse spørsmålene, var
Marcus Thrane . "Arbeiderne bør
ik ke lenger væ re tilfredse med
det bestående," sa han . "Fo r
a rbeidernes rettighete r vil jeg
kjempe, og søke å formå dem til
selv å kjempe fo r deres fremtids
vel ; ti legger ikke arbeiderne
selv hånd på verket, er det ikke
sannsynlig at deres still ing
i samfunnet forbedres ."
Et nytt samfunn , sosialisme,
skapt av a rbeiderne sjøl . Det
svaret brakte Marcus Thrane til
tu kthuset. Men ordene hans fikk
asyl i tusenvis av hjerter. Og han
ble ett av de første bildene, en
person med navn , ansikt, tanker,
håp . Siden kom det flere.
Arbeiderne var ikke lenger en
g rå , usynlig og umælende
masse . Gjennom sin egen kamp ,
sine egne handlinger, trådte de
ut av skyggen .
Vi har levd med b ildene
bestandig . De er en del av oss,
av kampen vår og av drømmen
om framtida . Og likevel. Det er
noe galt med disse bildene .
"Hvem skaffe r slottets herre b rød ,
men lever selv i bitter nød? " spør
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sangen , og svarer: arbeidsmannen . Fra det svaret stiger nye
spørsmål : Hvem bakte brødet?
Hvem serverte det, både til
slottets herre og til arbeidsmannen i den trange hytta?
Hvem tok sjøl den minste biten
så mann og unger skulle få nok
når det var knapt om mat?
Hvem var oppe først og sist
i seng?
Den unge Aleksander erobret
India .
Han alene?
Cæsar slo gallerne.
Hadde han ikke i det minste med
seg en kokk?
- spør Bertolt Brecht i diktet "En
lesende arbeiders spørsmål ". Når
vi ser på bildene, kan heller ikke
vi unngå å spørre :
Arbeiderbevegelsens p ione rer
kjempet og organiserte . Hadde
de ikke i det minste med seg en
ko kk? En vas kehjelp? En barne pike? En lappeskredder? En
sykepleier? Kort sagt : Hadde de
ikke med seg ei kone?
På de strålende portrettene av
slottsherrer som en kan se
i mange fine gallerier, stå r de
der, velnærte, i klæ r av silke og
fløyel og skuer ut over sine egne,
bugnende åkrer. Ingenting røper
at noen er usynlig til stede
i b ildene : nemlig herrenes
undersåtter, de som gjør det
arbeidet som er forutsetninga
for at herrene kan stå fram slik
de gjør på portrettene .
På bilder av pionerene, som
henger rundt i arbeidersamfunn
og folkets hus i hele landet, er
også noen usynlig til stede . Det
er kvinnene, som gjorde det
arbeidet som var forutsetn inga
for at pionerene kunne stå fram
slik de gjorde. Dermed blir
bildene doble : De er bilder av
klassekjempere, men samtidig
bilder av herrer. Slik symboliserer
de en halv frihet, en halv rett-

•

tvers

•

Begrepet kvinnelønn tar sikte på å avdekke
undertrykking og slåss for endring. Eva-Mo
Holmen er møte leder på demonstrasjonen
i februa r 19 96 .
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Arbeiderkvinnen. Plakat fra l .mai 1923. Ett av
12 bi lder som ble avduket på konferansen i
1996.

ferdighet, et samfunn
som kalles nytt, men som ikke
gjø r slutt på det eldste av alle
undertrykkingsforhold : Menns
dominans over kvinner.
Og det er me r. Vi spø r ikke
bare: Hvor er bildene av
kokkene som pionerene trengte
når de dro i felten for arbeide rbevegelsens sak? Vi spør også :
Fantes det ikke kokker som sjøl
kjempet, som organiserte andre
kokker? Fantes det ingen som
krevde en hel frihet, en hel
rettferdighet, et virkelig nytt
samfunn? Jo, de fantes . Men
bildene deres har vi ikke levd
med bestandig . Marcus Thrane
havnet i tukthus, men han fikk
også en soleklar plass i historia .
Kvinner som kjemper, blir forsøkt
visket ut av den samme historia .
Slik skal vi fortsatt tro at det
eneste mulige bildet av frihet,
rettfe rdighet og et nytt samfunn
er et bilde der vi er usynlige og
mannen på sjølsagt vis står fram
som herre .
Men disse b ildene godtar vi
ikke lenger. Og det vi ikke
godtar, kan vi forandre . Vi har
funnet fram våre egne b ilder.
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stemmer. D et er skrevet mye om
menns nettverk som et viktig
grunnlag fo r deres makt. En av
dem jeg intervj uet sier det slik:
'']eg synes jeg merker at menn er
v eldig lojale overfor menn, menn
samler menn rundt seg, og de står
sammen." Hun beskriver hvordan
menn i fa gforeningss tyret ofte har
snakket sammen fø r saker
behandles i styret. Et nøkkelspørsmål i mange verv er nettopp
å ha kontakter som sikrer
informasjon og allianser. Hvilke
kontakter bestem mer hvilken
informasjon. Som en uttrykte det:
"Kvinner på tvers er et nettverk,
akkurat som LO-foreningene
i O slo har et nettverk, så har
dameforeningene et nettverk.
Og det er to forskje llige ting."
Kvinner på tvers sin erfaring
er at egen kvinneorganisering
styrker kvinners stemmer som
kollektiv, men det skaper også
bånd mellom ulike kvinne r, bånd
som kan brukes på arenaer som
allerede er etablert, men også til
å skape nye .
Tvetydig forhold til kvinneorganisering

Kvinner på tvers har paradoksalt
nok ikke noe entydi g forhold til
nødvendigheten av at kvinner
organiserer seg særegent. Slik
presenteres hovedid een:
"Kv inner på tvers er først og
fremst en ide, en måte å jobbe på.
I deen om at samarbeid mellom
fagforeninger, k lubber, kvinne-

organisasjoner, på tvers, utafor
systemet, form elt og uformelt, er
nødvendig for å slå gjennom med
kvinners interesser i smått og
stort." (In fo rm as jo nsbrosjy ren til Kvinn er
p å tve rs)

Formuleringen er tvetydig.
Fagforeninger, klubber og
interesseorganisasjoner, uavhengig
av kj ønn, sees som nødvendige
ledd i samarbeidet for å slå
gjennom med kvinners interesser,
her understrekes nødvendigheten
av breie allianser på tve rs, også
med menn . Samtidig fo rteller
navnet, Kvinner på tvers, og de
deltakende organisasjonene so m
i all hovedsak er kvinnedominerte, eller kvinnegrupp er
innafor mannsdominerte, om et
kvinnesamarbeid.
Også praksis inneholder
samme tvetydighet, konferansene
er åpne for menn, uten at det
gjøres noe eget arb eid for
å mobilisere dem, og de utgjør
bare noen få. I invitasjonsbrevene
som hvert år går ut til
orga msasionene, presenteres
konferansene på fø lgende måte:
"- som det eneste forum hvor man
kan samles om k v inners kår
i arbeidsliv og samfunn på tvers
av privat og offentlig sektor, på
tvers av organisasjonsskiller og på
tvers av alle nivåer
i organisasjonene."
Arbeidsgrupp a har hele tida
bestått av kvinner, i mange år uten
at det ble gjo rt til tema.
I forbindelse med kvinnelønnsdemonstrasjonen i 1995 stilte
Lærerforbundet med en mannlig
representant til arbeidsgrupp as
arbeid med denne, og dette ble
ikke oppfattet som problematisk
av noen. D e førs te arbeidsgrupp ene besluttet, å invitere
kvinnegrupp er, kvinneutvalg
eller kvinnenettverk innafor
mannsdo minerte fo rbund til
samarb eidet, men ikke de mannsdominerte organisasjonene i seg
selv. Brosjyren fra 1996 beskrev
arb eidsgrupp a som et fo rum av
kvinner.
D ette prinsippet ble utfordret

i 1999 da en mannlig representant
for en slik fagfo rening ønsket
å delta i arbeidsgruppa. Saken ble
grundig diskutert i arbeidsgruppa,
og det var ulike syn. Flertallet
ønsket at arb eidsgrupp a skulle
fo rb eholdes kvinner. H er følger
et utsnitt av svarb revet:
"Bak grunnen for denne
avgjørelsen er at vi mener at det
trengs et særegent organisert
k v innearbeid på tvers i fagbevegelsen og mellom kvinnebevegelsen og fagbevegelsen, og
at v i ser arbeidsgruppa i Kvinner
på tvers som et ganske unikt
forumfor slikt samarbeid.
Vi ser undertrykkinga vi er
utsatt for som kvinner som et
viktig fe lles grunnlag for
samarbeidet i gruppa. Samtidig
skapes et rom der kvinner ikke
lenger er "de andre" iforhold til
en mannlig norm. I et samarbeid
mellom kvinner er det enighet og
uenighet mellom kvinner som blir
synlig og vik tig. Vi velger i denne
sammenheng bort uenigheter og
ulikt perspektiv mellom kvinner
og menn.
Vi ønsker et samarbeid på v åre
egne premisser. Erfaringer v iser at
et lite mindretall menn i en slik
gruppe gjør en stor forskje ll. Både
fordi andre spørsmål blir viktige,
og fordi kvinner da for holder seg
spesielt til mennene.
D et var uenighet om denne
avgjørelsen. Mindretallet mente
at v i trenger samarbeid med alle
som støtter v åre saker for å f å
gjennomslag, og at vi ikke har råd
til å stenge ute menn som vil gå
inn i et samarbeid på våre
premisser. V ansett vil gruppa
i hovedsak være et kvinnesamarbeid og bestå av kvinner. "
Brevet avsluttet med et ønske
o m samarbeid og allianser på
ko nkrete saker og øns ket
velkommen til konferansen.
D et kan se ut til at tvetydi gheten i fo rhold til menns
deltakelse har gjort det muli g med
en brei kvinneorganisering, uten
å utfordre uenigheten blant
deltakerne og organisasjonene på
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de mer prinsipielle spørsmålene
rundt behovet for særegen
kvinneorganisering. Slik er det
skapt et rom for å diskutere
problemstillingene som Briskin
trekker opp i sin proaktive
tilnærming, uten at svaret er
gitt p å forhånd.
Ikke synliggjøring av ulikhet
Briskin peker p å at kvinners
forhold til særegen kvinneorganisering har vært preget av
en dyp ambivalens, dvs. motstridende holdninger. Dette
avspeiler et viktig dilemma, p å
den ene siden kampen for å bli
integrert som likeverdige (og ikke
annerledes) i fagbevegelsens
struktur og organer, og p å den
andre siden anerkjennelsen av at
kvinner er diskriminert som
kvinner og kan trenge egne tiltak
for at slik integrasjon skal være
mulig.
Dette dilemmaet preger også
holdningene som refereres av de
kvinnene som er intervjuet.
Flere viser til at særlig yngre
kvinner mener at egne kvinnetiltak, kvinneutvalg og kvinnepunkter i programmene er
diskriminerende både overfor
kvinner og menn. De vil ha likestilling, og da skal det være likt.
Samtidig skal kvinneperspektiv
inkorporeres i alt arbeid, det skal
ikke være noe eget fokus. Flere av
mine informanter tenker at disse
yngre kvinnene overvurderer
hvor langt likestillingen faktisk er
kommet, og at de vil få seg noen
erfaringer etter hvert. En av dem
sier det slik: '']entene mener seg
likestilt, at de har f ått gjort valga
sine helt uhindra av faktorer
rundt dem, og de har valgt, og de
vil komme til å lykkes hvis de
bare er seg sjøl og går sin egen vei.
D et er ingen sånne hindrer, det
tror de, til de blir stoppet en dag. "
En annen reflekterer p å denne
m åten: "Hva er det som gjør at
det (k v innespørsmål) er
vansk elige og ikke-populære

' Eduards (2002)
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forhindrer nedbygging av
den mannlige dominansen
(hegemoniet).
kvinner19l

Kollektiv handling som
Maud Edu ards utfordrer dette
synet i sin bok: "Forbjuden
handling."

Eduards analyserer eksempler
p å kvinners kollektive aksjoner
i Sverige, og viser at reaksjonene
retter seg mer mot selve kvinneorganiseringen enn mot innholdet
i aksjonene. Hun peker på at
kvinners separate organisering er
vanskelig å kontrollere og derfor
er mer utfordrende. Kritikken og
motstanden mot aksjonene hun
skriver om handlet om hvem som
organiserte seg, hvordan, hvor og
omkring hva. De som organiserte
seg ble omtalt som ikke vanlige
kvinner, og de risikerte å bli
anklaget for å hate menn.
Selvo rganisering var ikke
demokratisk. Kvinner som valgte
en ny arena, f.eks . utenomparlamentarisk arbeid, ble
kritisert for ikke å drive med
legitim politikk.
Hun viser også hvordan
kritikken stadig omformulerte
hva aksjonene handlet om, slik at
kjønn ikke skulle bli en politisk
konflikt- og interessedimensjon.
Dette ser vi ofte eksempler p å
i kvinnelønnskampen, der det
stadig kommer ulike forklaringer
som "viser" at forskjeller i lønn
ikke handler om kjønn, men om
utdanning, stillingstype etc.
Eduards viser til at slike
kollektive kvinneaksjoner rokker
ved formell kjønnsnøytralitet
som en sentral verdi i politikken.
Kjønn får ikke bli en politisk
dimensjon, demokratiet og den
demokratiske samarbeidsånd er
og skal forbli formelt kjønnsnøytral. Kanskj e er det også dette
kampen for å heve kvinnelønna,
bruken av kvinnelønnsbegrepet
og kravet om kvinnepott p å
statsbudsjettet står opp mot.

å slåss for sine egne interesser.
Han viste til erfaringer med egen
organisering av innvandrere og
andre grupper som utsettes for
diskriminering, i forb und et
UNISON i England. Denne
diskusjonen er i liten grad tatt
videre.
Cynthia Cockburn<•l legger
vekt p å at et viktig punkt i en
feministisk strategi for grunnleggende forandring av organisasjoner, er nødvendigheten av
å ta opp spørsmålet om allianser
mellom kvinner, etniske
minoriteter, lesbiske og homofile
og funksjonshemmede, som alle
er målgrupper for likestillingspolitikk. Hun legger vekt p å at
dette er en omfattende politisk
prosess der de ulike gruppene må
væ re aktivt involvert, en prosess
som bl.a. krever synliggjøring av
forskjeller og arbeid med å finne
et felles grunnlag.
I Norge er spørsmålet aktuelt
i forhold til at enkelte fagforeninger har utvidet begrepet
likestilling og likestillingsutvalg
til å omfatte flere former for
diskriminering og undertrykking.
Nylig har regjeringa også foresl ått
at Likestillingssenteret skal
nedlegges og arbeidsområdet
inngå i et felles senter mot ulike
former for diskriminering.
I mitt materiale var holdningene
ulike. En sier det slik:
"Vi har jo veldig mange svake
grupper, vi har homofile, v i har
innvandrere fra ulike nasjoner, og
det føler jeg ofte i LO at det er
lik estilling bare iforhold til
kvinner, vi fikk nettopp en sånn
kartlegging fra lik estillingsavdelingen, og da er man for
.
"
snever, synes ;eg.
En annen ser det fra en annen
vinkel :
"Men det ordet k vinner, det
går det nesten ikke an å si. D et
er kamp om ordet kvinneutvalg
og likestillingsutvalg, og til og
med lik estilling begynner å bli
' Cackburn (1991 )
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saker? Jeg har tenkt mye på disse
unge jentene som vil ha det ut av
vokabularet, ikke kvinner eller
kjønn. Vi skal ha kvinneperspektiv på alt, men ikke skrive
kjønn med store bokstaver foran
på det. Er det et slags ubehag for
de unge jentene? Er det for
forsmedelig at vi ikke har fått til
kvinnefrigjøring eller likestilling?
At de ikke vil innrømme det for
det blir for ubehagelig, ikke orker
å bruke disse ordene. De sier de
ikke kjenner igjen måten vi
snakker på. De snakker om at de
har lik arbeidsdeling hjemme. "
En peker p å at det kan sees
som et resultat av at de yngre
kvinnene faktisk har andre
erfaringer: "Men det har jo også
utviklet seg, jeg tror nok de har
en annen erfaringsbakgrunn enn
kanskje vi har iforhold til samliv,
hvordan man deler, hvordan man
er ute i jobb. Når du ser på vår
foreldregenerasjon, så vil jeg jo
si at det er mer likeverdig. "
Men det kan også sees som
et uttrykk for motsetningen som
Briskin tar opp, disse jentene vil
ha likestilling og vil fjerne alt som
synliggjør forskjell.
Dagens vekt p å individuelle
muligheter kan også gjøre det
vanskeligere å svelge at menn har
mer makt enn kvinner og makt
over kvinner. Jorun Solheim
reflekterte i sitt avslutningsinnlegg på konferansen Kvinner
og makt, juni 2003, over at likestilling kan være en uskyldig og
ren kategori, mens kjønnsmakt er
noe skamfullt, urent, noe som
ikke skal være sånn. Kanskje er
det her ubehaget kommer inn.
Motviljen mot en strategi som
synliggjør kvinners erfaringer er
også i tråd med postmodernistisk
feminisme, som hevder at n år
kvinner handler kollektivt som
kvinner, risikerer de å bekrefte og
forsterke kvinners identitet som
kvinner og opprettholde kj ønnsforskjellene. De bidrar dermed
til sin egen und ertrykking og
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utvanna, fordi man blander inn
diskriminering av innvandrere
inn i det."
Det kommer også fram eksempler
på tilsynelatende motsetninger
mellom ulike perspektiv:
"Vi hadde jo det at vi skulle
ha 70 % kvinner i den valgte
ledelsen, og forrige valgkomite
tok hensyn til det. Da var det mer
enn det i forbundsstyret. Men sist
gikk de vekk fra det, fordi de
mente, bl.a. det med homofile og
innvandrere, og de mente at det
kanskje var viktigere å få inn en
homofil. Og det sa de klart fra
om på talerstolen at de hadde
valgt å legge det litt bort nå, for
de mente det var ting som burde
veie tyngre".
"Nå har andelen innvandrere
økt, men da har kvinneandelen
gått nedover, fordi vi ikke f år
med oss innvandrerkvinnene, og
da kommer mennene på banen,
så vi føler at det å f å innvandrerk vinnene med det er en stor
utfordring. "
N år hensynet til å få inn
kvinner, innvandrere og homs er
oppfattes å kollidere, slik de gjør
i disse eksemplene, bygger det p å
en forutsetning om at antallet
hvite, heterofile menn skal være
konstant, og så får alle
"særgruppene" dele resten.
En annen måte å se det på, i tråd
med Cockburn, er at en allianse
mellom ulike diskriminerte
grupper ville utfordre posisjonen
til hvite, heterofile menn.
Det er ikke enkelt å håndtere flere
undertrykkende p erspektiver p å
en gang:
"Vi holdt på å diskutere en
gang om v i skulle hatt et nettverk
for kvinner, og da var jeg livredd
for at vi skulle ha ett innvandrernettverk og ett norsk kvinnenettverk, og så skulle v i norske
k v inner diskutere faglig spørsmål,
mens de skulle ta seg av andre
problemstillinger. Så det er en
balansegang å finne ut hvordan

en skal få til alt. Så ikke det ene
knekker det andre."
(s itat fra et intervju)

Til forskje ll fra Cockburns
strategi er en sammenslåing av
ulike likestillingsperspektiv i likestillingsutvalg i fagbevegelsen eller
i statlig regi ikke et resultat av
bevisste valg hos organiserte,
bevisste grupper av dem det
gjelder, som sjøl finner fram til
et felle s grunnlag.
Det er et dilemma at slike
sammenslåinger representerer en
sammenslåing ovenfra - avgjort
av priviligerte grupper, ofte med
gode hensikter, men kanskje også
med ideer om at dette er spørsmål
som kan settes bort til et utvalg.
Cockburns strategi med et
bevisst, likeverdig samarbeid som
kommer i stand ned enfra,
forutsetter former for egen
organisering både av kvinner
og av ulike diskriminerte grupper,
slik at det blir en allianse av sjølstendige parter med egen styrke.
Kvinner p å tvers vil ikke bidra
til å styrke det stereotype bildet
av kvinner som hvite, heterofile,
funksjonsfriske, i kvinney rker
i offentlig sektor med mann og
to barn. Dette krever bevisst
jobbing. Kvinner har mye
erfaring med å bli usynliggjort
som m å brukes aktivt for å unngå
å gjøre det samme innenfor eget
fellesskap.
Innafor rammen av en årlig
konferanse er det begrenset
mulighet for å skape rom for at
alle individer og grupper blir like
synlige, men det er nødvendig
hele tida å holde spørsmålet
åpent. Det er nødvendig med
en bevisst holdning til at sterke
fellesskap bare kan bygges
dersom det er rom for å ta opp
undertrykking og usynliggjøring
innad. Kvinner vet bedre enn
mange andre at enhet ikke kan
bygge p å at noen må tie stille om
undertrykking.
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Kollektiv handling som kvinner utfordrer samfunnets kvinnesyn og rokker ved formell kjønnsnøytralitet som sentral verdi i politikken. Fro kvinnelønnsdemonstrasjonen 1996.

Kravet om et offentlig helsevesen er et krav som somler på tvers. Sykepleiere, radiografer og jordmødre i demonstrasjon under streiken i 1998 .

det var mange an dre grupper
kvinner som heller ikke var
synlige på konferansen, selv om
de faktisk var her."
O g hu n sa videre:
"Berit Veg heim og Fak hra Salimi
utfordret oss som et kvinnefellesskap på hvordan v i definerer
grupper av kvinner som ikke bare
er kvinner, men som også er noe
annet, noe mer. Men dette noe
gjør dem ofte mindre, mer
usynlige, mindre innflytelsesrike,
ikke bare i det patriarkalske
system et, men kan skje også
innen/or v årt fe llessk ap, For meg
var det viktig å erkjenne at vi alle
er med å skape maktstrukturer både ovenfra og nedenfra og ik ke
minst på tvers. D et gir styrke å stå
sammen som k v inner, men v i må
tore å se og si at v i er en del av
3

makta i ulike sammenhenger."
Å fo kusere på kvinner so m
kjønn kan usy nliggjøre variasjo nen blant kvinner base rt p å
klasse, rase, se ksuell orientering
eller funksjonsdy kti ghet. D ette er
noe litteratu ren om kvinneorganisering i fag bevegelsen tar
opp. D et kan favorisere hvite
middelklassekvinner og fø re til
en falsk generalisering av kvinners
erfaringer.
Linda Bris kin<3>, fra Canada,
p eker på at kvinneorganisering
i fagbevegelsen heller har gitt
større ro m fo r ulike grupp er m ed
egne behov, so m innvandrere,
h omofil e og les biske, fu nksjonshemmede, urb efolkning.
Kvinneko miteer og konfe ranser
har væ rt steder der det har væ rt
mulig å ta opp ras isme og

homofo bi, selv om det ikke alltid
har væ rt like lett.
H un slår også fas t at kvinneorganisering har væ rt et viktig
eksemp el. Fargede kvinner og
m enn, lesbiske og ho mofile og
medlemmer fra urb efolkning
organise rer seg i økende grad
innafo r fag bevegelsen både
i Canada og E ngland. Det har
vært reist sp ørsmål om dette vil
føre til oppsplitting av de ulik e
grupp ene som slåss fo r likestilling, men det kan også legge
grunnlag for at ulike grupper
kan komme sa mmen ut fra styrke.
På Kvinner p å tvers
konfe ransen i 1999 tok Claus
Jervell fra H o tell- og restaurantarbeiderfo rbundet opp spørsmålet
om å skap e en fagbevegelse der
alle har plass og mulighet til

Briskin (l 998)
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Kollektiv handling utfo rdrer
samfunnets kvinnesy n:
"Genom at handla separat og
kollektivt utmanar kvinnor meins
priv ilegium at satta granser for
kon, dv s. for kvinnor. .... Nar
kv innor gar gemensam sak,
spreinger de granserna for v ad det
innebar at vara k v inna, en som
ska vara tillganglig och inte agera
på egen hand. D e tar ingen
hansyn til den norm som sager at
de saknar handlingskraft.
D armed tydeliggors gapet mellan
kvinnor som ett socialt
konstruerat ideal å ena sidan och
levande k v innors prak tiker på
den andra. O ch motståndet mot
kvinnors sjalvorganisering pekar
ut kon som en makt- og interessekonflikt. " (Fo rbj ud en handlin g, s. 149)
Ko llektiv handling er nødvendig
for å skap e handlingsrom for
kvinner:
"O m man f orfaktar tanken at
det yttersta uttrycket for k v inna!ortryck ligger i at kvinner
fornektes handlingskraft og
handlingsutrymme, retten til selv
å definere "virkeligheten", måste
k v innors frigjore lse erovras genom
att handlingsutrymme skapas. D et

er benamnandet av kvinnor som
oformogna att handla som måste
ov erskrides. Men - og det er mitt
hovedpo eng - denna teoretiske
innsikt måste praktiseras som
politikk. Formågan og retten att
agera kan endast skapas gjenom
kollektiv handlande i olika
sammenheng. H ari ligger det
næra sambandet mellom teori,
ideologi og rorelse " .(samme sted s.150)
Edu ard s p eker p å at når
kvinner handler ko llektivt,
innebærer det ikke bare at de
rekons tru erer katego ri en kvinner,
dvs . gir kategori en kvinn er et
annet innhold, de setter også
navn på menn, og tvinger dem
til å forholde seg til sin sosiale
p os isjo n so m menn og til
ko nstruksjonen av mas kulinitet.
Sprengkraften ligger i den
kollektive handlin gen som sådan,
utover sp esifikke krav, og innebærer en o mdefinering av kj ønnsordnin ge n. Situasjonen end rer seg
fra å handle o m sa mspillet mello m
hva kvinner er og hva m enn gjø r,
til hva kvinner gjø r og hva men n
er. Edu ards hevder at det m es t
forb udte, det er å sette navn på
m enn som p olitisk kategori.

Kvinner p å tvers kan nettopp
sees som en form for kollektiv
hand ling som bid rar til å sprenge
det stereotype kvinn esy net og gi
kvinner større hand lingsro m og
handlingskraft. Der
organiseringen i seg sj øl kanskje
er det aller viktigste. Slik ble det
op psu mmert p å den aller førs te
ko nferansen:
"Vi har skapt noe nytt. Vi har
skapt et forum m ed plass til
k v inners v irkelighet og krav,
med rom til å tenk e og handle
utradisjonelt. D er kvinner ikke er
definert som et problem, men har
styrke fordi v i er k v inner.
Konjeransen er arrangert av
forening er, mange er tillitsv algte,
til dels sentralt i sine forbun d.
Samtidig er det et forum som ikke
er bundet opp til fagforeningssystemet og de etablerte
strukturene, der k v innespørsmål
og kvinner har en underordna
p lass."
D et at kvinner samarbeider p å
tvers av orgam saSJOner og
bevegelser, betyr at de skap er et
ro m der spill ereglene innafor de
enke lte orga nisasjo nene opp heves
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og med det også måten kvinners
underordna posisjon er innskrevet
i disse reglene. I intervjuet uttaler

plass og mulighet til å slåss for
egne rettigheter og i 2000 en del
av krava til aksjon rettssikkerhet for kvinner. I 2001 var
diskriminering i egne organisasjoner, kanskje først og fremst
den usynlige diskrimineringa, et
sjølstendig tema, da Grace Baffoe
og Goggi Sæter la fram Norsk
Sykepleierforbunds rapport -
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'']eg tenker at det betyr jo at
man er med på å påvirke innafor
de spillereglene og organene som
er, og så lager man sitt eget som
Kvinner på tvers, der man mener
og sier akkurat hva man vil og
sier det hvor man vil og til hvem
man vil."
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"Holdninger og handlinger i et
flerkulturelt arbeidsmiljø.". Alt

Det at samarbeidet er på tvers av
nivåer i organisasjonene, bidrar til
å forsterke handlingsrommet. En
reflekterte slik:

"Det er i alle fall annerledes
enn vanlig fagforeningsarbeid.
Det er et ubyråkratisk samarbeid
mellom de som er opptatt av
kvinner på tvers sine saker. Det
kan kanskje ha noe med vanlige
medlemmer og styrer, en blanding
av nivåer, og det synes jeg har
vært veldig morsomt. Også at
man ikke behøver å tenke at det
må styrebehandles, alle disse
vanlige saksgangene som kanskje
er nødvendige i organisasjoner,
men som gjør at du blir så
utålmodig. At det går an å gjøre
noe kjapt, de som møter opp er
med å bestemme og nå har vi
bestemt. Ah, det er så deilig."
Joan Acker er opptatt av
nettopp hvordan skrevne regler
bidrar til å befeste og opprettholde den kjønnsnøytrale
tenkningen i organisasjoner, og
dermed dekke over at organisasjoner og organisasjonspraksis
er kjønnet.' 10' Dette kan bidra til
å forklare at å sette slike regler til
side åpner et større handlingsrom
for kvinner, og at det oppleves
som en lettelse. En annen sier det
slik: "Nå fikk jeg plutselig et bilde

av de møtene vi hadde, hvor
det var enorm entusiasme og
aktivitet, det skjedde så masse, og
det var litt anarkistisk på en måte,
men det var jo veldig skapende. "
Acker henviser til Dorothy
Smith, som peker på hvordan

10
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"Vi har hatt et uformelt sted
hvor v i har snakka om organisa-

sjonens synspunkt og fått tilbakemeldinger på en helt annen måte
enn vi gjør ellers. Internt i egen
organisasjon så får en jo aldri sett
på seg sjøl med et annet lys, hvis
ikke du treffer noen utenfra. "
Opplevelsen av å skape noe nytt
var kanskje aller størst i starten:

"De første konferansene synes
jeg var veldig spennende. Nå er
de jo temamessig egentlig like
spennende, og på hver konferanse
så er det noen helt strålende
utslag, men deførste åra var det
annerledes, fordi da var selve
konseptet så nytt og spennende,
og du så hvordan det fungerte."

"\ .....

konferanse vært et ønske om
å få m ed unge jenter og øke
konferansenes bredde p å tvers
av alder. Noen spede forsøk har
vært gjort i forhold til tema.
I 1995 var det innlegg om unge
jenters situasjon i arbeidslivet,
i 1999 var det eget møte om den
svenske boka "Fittstim ", og i 2000
holdt unge jenter fra kampanjen
Sett grenser appell på et utemøte
foran Stortinget. Kamp mot
seksualisert undertrykking har
også vært tenkt som et tema med
større appell blant unge jenter.
Det har vært forsøkt å få til
samarbeid med studentorganisasjonene til organisasjoner
som lærerlaget, sykepleierforbundet og FO, uten at det
har lykkes å få dem med. Enkelte
unge jenter og studenter har
likevel deltatt på konferansene.
Dette har ikke endret at
konferansens arrangører og
målgruppe hovedsakelig har vært
(voksne) kvinner i arbeidslivet.
De siste åra har likevel gjennomsnittsalderen i arbeidsgruppa
sunket, og flere er nå rundt 30 år,
enkelte yngre.
Synlig mangfold
Spørsmålet om å synliggjøre
mangfoldet har blitt viktigere
etter hvert. Kvinner på tvers
jobber med å kunne kombinere
konsentrasjon om det som er
felles, med synliggjøring av at
kvinner er forskjellige og utsettes
for ulike former for undertrykking og diskriminering,
også innafor Kvinner på tvers
og deltakende organisasjoner.

I oppsummeringa fra konferansen
i 1998 sa Inger Lise Blyverket:

(Sitat fra et intervju .)

I dag er samarbeidet på den ene
siden noe som er etablert:

"Noen ganger f år jeg inntrykk
av at man er liksom redd for at
Kvinner på tvers begynner å bli
behandla som en hellig ku, og det
er jo ikke noe bra, men noen
ganger synes jeg nå at det kan

-- ·- - --- -------
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også feministiske kritikere av
organisasjonsteori deler organisasjonsforskningens nære forhold
til tenkemåten hos ledere og
beslutningstakere. Samtidig står
de også utafor dette fordi de er
kvinner. Smith hevder at den
doble bevisstheten som oppstår
som resultat av å være innafor og
utafor på en gang, gjør det mulig
(ikke uunngåelig) å se sammenhenger som før har vært skjult.
Å se det som har vært skjult er
vanskelig, fordi våre tenkemåter
er blitt til innafor de rådende
maktforholdene.
Det går an å tenke seg at
Kvinner på tvers, som en
organisering både utafor og
innafor fagbevegelsen, kan åpne
for den samme typen dobbel
bevissthet. Det åpner muligheter
for lettere å se hvordan egne
organisasjoner fungerer. Et svar
kan peke i denne retningen:

Flere skiller
Funksjonshemmede kvinner har
deltatt på konferansene og flere
ganger tatt opp at de er en gruppe
kvinner som usynliggjøres, også
innafor Kvinner på tvers. Temaet
ble tatt opp i 1998 - med tittelen
Funksjonshemmede kvinner klienter eller hele kvinner?
Eva - en aksjonsgruppe av
eneforsørgere, var medarrangører
noen år og bidro til å sette søkelys på forholda for kvinner som
er avhengig av trygd. Også andre,
bl.a. fra Fattighuset, har pekt på at
forholda for kvinner som er
avhengige av trygd er et tema
som lett blir borte.
Det har helt fra første

Kvinner fro kvinnenettverket innafor den internas jonal transpo rtføde ro sjonen (ITF) markerte seg
tyd eli g på ko nfe ransen i 200 l .

Acker ( 1993)
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Internasjon al dog mot vo ld mot kvi nner, 25. november 2000. An ne Søyla nd til høyre vor en av
initiativtakerne til Kvinn er på tvers.

dette dreide seg først og fremst
om enkelte kvinner med
minoritetsbakgrunn som fra
talerstolen snakket til en hvit,
norsk forsamling, og det kan
være viktig nok.
I 2002 ble det gjort et mer
aktivt kollektivt arbeid for å få
flere kvinner med minoritetsbakgrunn med p å konferansen
og med i arbeidet for å planlegge
den, og andelen av deltakerne var
også større. Tema var hvordan
minoritetskvinner og norske
kvinner kan slåss sammen uten at
det er norske, hvite kvinner som
legger premissene. Konferansen så
også på vold mot kvinner som et
tema som kan forene kvinner på
tvers av mange skiller.
En av konklusjonene
i oppsummeringa var at felles
kamp forutsetter at kvinner med
minoritetsbakgrunn har egne fora
og organisasjoner som er sterke
nok til å gjøre sine stemmer hørt,
slik at de kan legge sine egne
premisser, også innafor fagbevegelse og kvinnebevegelse.
Dette gjelder også Kvinner på

tvers som nettopp by gger p å
samarbeid mellom organisasjoner.
Det er et dilemma for Kvinner
p å tvers at organisasjonene til
kvinner med minoritetsbakgrunn
som regel har svært begrenset
kapasitet til å delta i arbeidsgruppa, samtidig som Kvinner
på tvers har begrenset mulighet
til drive eget kontaktarbeid utover
konferansene. Kvinner på tvers
vil derfor i stor grad reflektere
i hvilken grad de deltakende
organisasjonene klarer å gi
kvinner med minoritetsbakgrunn
.
. .
en stemme 1 egen orgamsasJon.
Felles kamp forutsetter også
at det er rom for å ta opp rasisme,
undertrykking og diskriminering
innad i kvinnebevegelsen og fagbevegelsen - og innafor Kvinner
på tvers.

'']eg følte at konferansen gjorde
meg synlig som kvinne, arrangør,
lærer og fagorganisert, men at
den gjorde meg usynlig som ikkeheterofil (for meg altså, lesbisk) og
at min frigjøring, min frihet fra
mange av de kjønnsrollemønstre
og normer som heterofile k v inner
er en del av, ikke ble etterspurt
eller synliggjort. Jeg lurte på om
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virke litt sånn. Det har et godt
rykte på et v is, det er det jeg
mener litt med solid kanskje, det
står godt, og det er liksom nesten
en slags institusjon noen ganger
i min organisasjon. "

MANGFOLD
SOM GRUNNLAG
FOR FELLESSKAP

(s itat fr a et intervju )

Samtidig er det noe som må
etableres på nytt hvert eneste
år, dette ble understreket p å
konferansen i 2000:
"Samarbeidet på tvers er ikke
en selvfølge, konferansene blir til
på tross av at det ikke fins tid og
rom til å lage dem. Vi har fortsatt
ikke en sjølsagt plass, men vi
prøver å klemme tankene v åre
inn i en faglig og politisk verden
med sitt språk og sine spilleregler."

Grace Baffae og Goggi Sæter innledet om
Norsk Sykep leierforbunds rapport:
"Holdninger og handlinger i et flerkulturelt
arbeidsmiljø". 200 l .

-~--- ~------ - ----.
Kv inner på tv ers v ar
i utgangspunktet på tvers av
- fagforeninger og k v inneorgamsas1oner
- forbund og hov edsammenslutninger
- offentlig og privat sektor.
Siden har det hele tiden deltatt
både organisasjoner og konferansedeltakere p å tvers av disse
skillene, og en har prøvd å tenke
bevisst p å dem i forhold til
konferanseopplegg. Samtidig har
konferansene vært preget mer av
fagforeninger enn av kvinneorganisasjoner og mer av offentlig
sektor enn av privat. Dominansen
av offentlig sektor er særlig
påpekt av kvinner fra industri
og transport og har trolig bidratt
til mindre deltakelse fra disse
områdene.
På tvers av fagbevegelsen og
kvinnebevegelsen kan også sees
som på tvers av kvinners
interesser som klasse og kjønn(ll _
Dette blir understreket i en tekst
av Kjersti Ericsson i forbindelse
med avduking av Kvinner på tvers
sine egne kvinnebilder, trykt
annet sted i heftet. Ideen om egne
bilder oppsto da konferansene
en tid ble holdt i Samfunnssalen
i Oslo, der arbeiderbevegelsens
mannlige pionerer og en kvinne
skuet(2l ned p å deltakerne fra
veggene. Året etter, i 1996, ble

egne bilder hengt over de
opprinnelige mennene og høytidelig avduket. Temaet klasse og
kjønn ble også tatt opp igjen p å
konferansen i år 2000 som hadde
tittelen Fagbevegelsen og kvinnebevegelsen - som ild og vann?
Etter hvert kom flere "på
tvers ' er" til. Både innlegget om
seksuell trakassering (1994) og
rapporten fra kvinnekonferansen
i Beijing (1995) sy nliggjorde
undertry kking av lesbiske.
Landsforeningen for lesbisk
og homofil frigjøring ble med
i arbeidsgruppa og jobbet for
at temaet ikke skulle drukne.
I oppsummeringa fra konferansen
i 1996, som bl.a. tok opp kvinner
og utdanning, heter det:
"Det går an å jobbe aktivt
for at kvinner skal komme inn
i mannsyrker uten å si at de som
velger kvinneyrker, velger feil.
Og det går an å være stolt av
yrkesvalget sitt i et kvinneyrke
uten å si at Kvinner i mannsyrker
er på feil spor. I vårt samfunn er
det ofte slik at det å være stor
innebærer at noen andre må være
små. Men slik behøver det ikke
å v ære, det er plass til mange store
kvinner både i kvinneyrker og
mannsyrker. "
Diskusjonen gjorde det
tydelig at det er viktig å være p å
tvers av mannsyrker og kvinne-

yrker. Kvinner på tvers har hele
tiden hatt deltakere fra begge
typer y rker, men temaet er i liten
grad fulgt opp. Det er deltakere
fra de kvinnedominerte fagforeningene som utgjør størsteparten av konferansene. Derfor
var det særlig viktig for Kvinner
p å tvers at deltakere i et kvinnenettverk innenfor den internasjonale transportføderasjonen
(ITF) var med å sette sitt preg på
konferansen i 2001 . Dessverre har
det ikke lykkes å få til noe videre
samarbeid.

(fra o p ps umm erin ga 2000)

Det er en utfordring å beholde
det grensesprengende og nyskapende og fortsette å utforske
nye muligheter.
Kollektiv handling og motstand

Kvinner i fagbevegelsen har
erfaringer med at særegen kvinneorganisering skaper motstand,
og at det også her er selve organiseringen, ikke sakene som tas
opp, som provoserer. Lenge ble
slike forsøk omdefinert til
fraksjonisme med fare for
eksklusjon. Så seint som i 1983
var det svært kontroversielt med
en møteplass for kvinner med
sentrale verv i fagbevegelsen,

Kvinner med minoritetsbakgrunn

Kvinnefrontens internasjonale
gruppe ble med i arbeidsgruppa
fra 1996. Samme år var Judith
Aksnes første innvandrerkvinne
blant innlederne, om kvinner og
utdanning. Hovedtema i 1997 var:
Samarbeid mellom norske kvinner
og innvandrerkvinner. En rød
tråd var at slikt samarbeid dreier
seg om relasjoner mellom
mennesker og involverer både
innvandrere og norske kvinner
p å like fot. Slik ble deltakerne
utfordret til å bryte med en
tenkemåte som setter et skille
mellom oss som er norske, og
dem som ikke er det. I 1998 var
situasjonen for innvandrerkvinner
en del av temaet kvinner og makt,
i 1999 en del av spørsmålet om en
fagbevegelse der alle føler de har

Tre damer tar en pust i bokken, men slippe r ikke kravene. l . mai 2000. Foto: Lene Svenn ing/
Hote ll - og resta urantarbei d eren.
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følelser eller verdier, uten å bli
marginalisert, møtt av stereotypier eller satt på plass. Hun
skriver at dette ser ut til å være
et nøkkelpunkt i forhold til å gå
fra likhetstenkning, det at
individuelle kvinner slutter seg til
menns kultur, til en likestillingsog kvinnetenkning, der kvinner
som kjønn er fullt ut representert
.
. .
1 orgamsasJonen.
Kvinner p å tvers har i li ten
grad møtt åpen motstand, og det
har vært lett å få oppslutning fra
mange organisasjoner. Dette kan
trolig skyldes at Kvinner på tvers
ikke er en organisering innafor
fagbevegelsen eller en bestemt
hovedorganisasjon, og at den
organiseres i hovedsak rundt
konferanser, ikke egne aksjoner.
Kvinner på tvers har heller ingen
sentrale talspersoner som uttaler
seg på vegne av nettverket og som
kan oppfattes som en trussel. Det
kan også være viktig at
konferansene er åpne for menn,
og derfor ikke utfordrer gjennom
å definere menn utafor. Likevel
vet vi at det i enkelte forbund
som har valgt ikke å delta, er stor
skepsis. Også denne er, så langt vi
vet, basert på selve organiseringen,
ikke på konkret kritikk av
programmet på konferansene etc.
Samtidig ser vi at kvinnelønnsstrategien, som baserer seg
på kollektiv handling ut fra
sy nliggjøring av kvinners undertrykte posisjon, etter hvert har
møtt stor motstand. Kanskje kan
dette også henge sammen med at
en slik strategi gjør kjønn til en
makt- og interessekonflikt og at
den peker på menn som kjønn.
I tillegg impliserer kvinnelønnsbegrepet at menn i kvinnedominerte y rker får kvinnelønn,
og dette kan være vanskelig
å forstå - og svelge. Eller som en
sier: "Det er tross alt en del lavtlønte menn også i v år bransje, vet
du, så vi har fått tilbakemeldinger
på det, at vi må ikke bare snakke

11
Grafiske kvinners landssammenslutning tok i 1983 initiativ til uformelle samlinger av kvinner med sentrale verv i fagbevegelsen som fungerte fram til
LO-kongressen i 1985.
" Cockburn ( 199 l)

1
se egen arti kkel i dette heftet
' Det vor Helga Karlsen (l 982-1936) Arbeide rpartiets første kvinne på Stortinget i 1928.
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og mange kunne ikke møte.<11 l
Fortsatt er egne samlinger av
kvinner i forbindelse med landsmøter og sty remøter utenkelig
i mange sammenhenger. En av
mine informanter forteller at det
i hennes organisasjon fortsatt går
gjetord om noen egne kvinnetreff
som ble holdt for mange år siden.
Behovet for egen organisering
oppfattes fort som en kritikk av
menn, og det er fortsatt kontroversielt å si at det finnes kvinneundertry kking i fagbevegelsen.
På den andre siden har jeg fra
mine egne erfaringer i grafisk
eksempler p å at nettopp
kvinnenes kamp for slik
organisering har fly ttet grensene
for kvinnene. Kanskje like m ye
som resultatet i konkrete saker.
C y nthia Cockburd 12l legger
også vekt p å betydningen av
å slåss for rom til egen
organisering og tiltak. Hun
oppsummerer erfaringene til
faglige aktivister som jobber for
likestilling og trekker opp noen
viktige strategier for feministisk
praksis i organisasjoner. Her
legger hun bl.a. vekt p å at det er
viktig helt fra starten av å etablere
legitimitet for separat aktivitet for
kvinner og legge det hun kaller
"forskjell p å våre premisser" til
grunn. Kvinner må føle seg frie
til å være fullt ut til stede som
kvinner, enten denne identiteten
uttry kkes ved hjelp av kropp,
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om kvinnelønn, vi må snakke om
lav tlønn også."
Eduards analyse kan bidra til
å forklare hvorfor motstanden
blir så sterk. Noen av mine
informanter går så langt som til
å si at begrepet kvinnelønn er
i ferd med å bli tabu.
Kvinnedominerte organisasjoner

"Her er det jo ikke annet enn
kvinner, og så trenger de jaggu
meg sitt eget utvalg også, hva er
det her for noe? Det er jo helt
sykt, hvis du tenker etter på en
måte. Og hvor positivt er det,
sånne sleivkommentarer lever jo
i organisasjonen, men det er vel
ikke så veldig mange som har tort
å si det fra en talerstol, men desto
flere som har sagt det på røykerommet." (Sitat fra intervju. )
Særegen kvinneorganisering
eller egne kvinnetiltak innafor
sterkt kvinnedominerte fagforbund kan virke provoserende.
Diskusjonen om slike utvalg
kommer stadig opp igjen. En
medvirkende årsak kan også her
være at egen organisering gjør
mennene synlige som kjønn.
I et par tilfelle ble da også svaret
forslag om å opprette mannsutvalg eller interessegrupper for
å forsvare menns interesser.
Mannsutvalg behøver ikke være
rettet mot kvinner, men
i eksemplene som fortelles er det
nærliggende å oppfatte dem mer
som en reaksjon mot kvinnetiltak
enn som sjølstendige initiativer.
Briskin viser til at forskning
tyder på at tallmessig kvinnedominans ikke sikrer at kvinnespørsmål får oppmerksomhet eller
at kvinnene blir forholdsmessig
representert i ledelsen. Hun viser
til at kvinneutvalg kan fremme
kjønnsspesifikke analyser og
strategier som ikke ville blitt
utviklet på annen måte.
Hanne N exø Jensen< 13 J skriver
om hvordan kjønn ikke bare er
noe vi bærer med oss som et
biologisk faktum, men at kjønnsforhold er en del av organisa13

Jensen, Hanne Nexø ( 1998)

sjonenes oppbygning. En konsekvens av dette er at kj ønn er av
betydning også der det bare er ett
kjønn tilstede, hun nevner som
eks. en gruppe mannlige soldater
på brakka, eller en gruppe
kvinner som renser reker på en
fabrikk på Grønland. I kvinnedominerte yrker er kjønn
definitivt til stede, bl.a. i form
av den lave lønna. I kvinnedominerte organisasjoner
kommer kjønn ofte til uttrykk
gjennom at menn ofte er overrepresentert i ledelse.
Også i Norge ser vi at kvinnedominerte fagforbund ofte
beskriver arbeidsforhold og
oppgaver i kjønnsnøytrale termer.
Dette henger sammen med at fagbevegelsen som helhet - og
forhandlingssystemet - er bygd
opp rundt en idealarbeider - en
mannlig industriarbeider. Det
mannlige ligger som norm, uten
at det gjøres eksplisitt,
medlemmene omtales i kjønnsnøytrale vendinger. Også de
kvinnedominerte fagforbundene
utafor LO er preget av denne
tradisjonen. Dette er noe av
grunnlaget for behovet for
særegen kvinneorganisering også
i disse organisasjonene. Det dreier
seg om å gi kvinner en stemme
som kvinner, ikke bare som
medlemmer og å utvikle kvinnebevissthet som grunnlag for
kampen.
Flere av mine informanter gir
uttrykk for et skille mellom
kvinnesaker, dvs. saker der
kvinneperspektivet gjøres tydelig,
og saker som angår kvinner fordi
flertallet av medlemmene er
kvinner, men der kjønn ikke
omtales. Det kan komme til
uttrykk slik:
" Det er 5 kvinner og 1 mann
i styret, likevel er ikke kvinnespørsmål noen fane sak i det
generelle styrearbeidet. Det overskygges av det som brenner. Men
det blir kvinnespørsmål indirekte,
fordi sakene gjelder kvinnearbeidsplasser, lokale
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"Mot er bed re enn lykke - og så fo r kvin ner."
El i Lj ungg ren om Hote ll - og resto ura ntarbeiderstrei ke n i 19 9 6.

Sø lvi Slørdah l og Liv Kværnø i arbeidsgruppa
med Kvin ner på tvers sine fro dige bl omsterpotter
til inn lede rne. 1997.

Ulike syn

forhandlinger, prioritering av at
alle skal f å."
Eller slik: " - men på klubbnivå er det jo mer på en måte
hverdagen og problemene der og
da. "
Flertallet av kvinnesakene
behandles i kjønnsnøytrale
termer, og det ser ut til å være
nødvendig for at de skal komme
inn på styrets eller klubbens
vanlige dagsorden og prioritering.
Hverdagen og språket der er
kjønnsnøytralt. Det kan virke
som om dette er så selvfølgelig
og innarbeidet både på arbeidsplassene og i fagbevegelsen, at for
å synliggjøre kvinner og deres
situasjon, må spørsmålene løftes
til mer politiske spørsmål som
hører hjemme høyere oppe i
organisasjonen. Dette stemmer
med erfaringer om at kvinnebevissthet m å tilføres organisasjoner utenfra. En av dem som ble
intervjuet sa det slik: "Vi er en
stor kvinnedominert organisasjon
og det må vi ta følgende av, og
det tror jeg ikke er like lett hvis
ikke du f år synspunkter fra
andre."
Kjersti Ericsson framhevet på
Kvinner på tvers - konferansen
i 1998 at kvinners reelle makt
i ulike organisasjoner må vurderes
ut fra om vi klarer å skape aksept
for våre egne dagsordener, egne
perspektiver og eget språk.
Denne kampen kan være tøff
og ubehagelig:

"Når du samarbeider i sånne fora,
så ser du fort hva du er enig i og
uenig i, og da går det an å samarbeide om det en er enig om,
det er jo ikke vanskeligere enn
det. Men samtidig så gjør det oss
klokere iforhold til å vite
hvorfor din organisasjon mener
noe annet enn min organisasjon.
Og da blir jo din organisasjon
i mine øyne mindre farlig fordi jeg
skjønner hvordan dere tenker. "
(Sitat fra et intervju)

Arbeidsgruppa har en kultur
der beslutninger tas i fellesskap,
og der en bevisst ikke kjører over
deltakende organisasjoner. Det
er et ønske om at ulike syn skal
komme fram på konferansene,
og i perioder har det vært jobbet
spesielt med å få det til. Samtidig
har representantene for organisasjonene i liten grad ridd kjepphester og hatt et avslappet forhold
til at en ikke alltid er enig i alt.
Dette er sjølsagt enklere når det
dreier seg om en konferanse der
formålet er diskusjon.
En slik kultur har sin
begrensning når det gjelder
handling utover å organisere
konferansene. Arbeidsgruppa
- og konferansene - har f.eks.
bare fattet vedtak om støtte til
streiker og aksjoner der dette
har vært ukontroversielt, selv
om også andre aksjoner har blitt
diskutert og dermed kanskje fått
større støtte. Løsningen på denne
begrensningen har vært at
aksjoner har vært organisert av de
deltakende organisasjonene, langt
p å vei ved hjelp av nettverket

i Kvinner p å tvers. Slik har
organisasjoner som har vært
uenige hatt muligheten til å la
være å delta.
Arbeidsgruppa har ikke
ønsket å legge opp til vedtak
på konferansene. Dette er bare
delvis pga. den breie deltakelsen
av organisasjoner og muligheten
for overkjøring, men også fordi
det ville ha stor innvirkning p å
innrettingen på konferansene
og ta mye tid. I stedet har en
noen ganger oppfordret til støtte,
og gjennom gruppearbeid laget
forslag til vedtak som deltakerne
kan ta med seg og bruke i egne
organisasjoner. Materiale ble
i mange år sendt ut til deltakerne
i ettertid, seinere har noe vært
gjort tilgjengelig på selve
konferansene eller sendt på
e-post.
Tid og rom

Det har i løpet av konferansene
kommet fram mange ideer om
hvordan en kunne styrke
samarbeidet på tvers. Forslag om
mer samarbeid lokalt går igjen,
uten at en har oversikt over
i hvilken grad det har ført til noe
i praksis, utover konferansene
i Bergen, Stavanger og Tromsø.
Det har også vært forslag om et
mer systematisk landsomfattende
e-postnettverk, uten at en har
klart å fø lge det opp.
Andre forslag handler om mer
diskusjon mellom konferansene,
både møter mellom kvinner fra
privat og offentlig sektor, møter
om mer konkrete tariffkrav,
møter med jenter fra ungdomsutvalg i fagbevegelsen og fra
studentorganisasjoner. Mindre
fora kunne gjøre det lettere for
Kvinner på tvers å bli et forum
for frispråk og høyttenkning også
for ledere. Det har også vært ideer
om mer aktiv bruk av arbeidsgruppemøtene til å invitere inn
kvinner fra arbeidsplasser i kamp
eller organisasjoner en ønsker
å få med. Og det er foresl ått at
en kunne gå mer aktivt ut med
diskusjon om Kvinner p å tvers
p å medlemsmøter og tillitsvalgt-

møter i de ulike organis asjonene.
I 1996 ble det laget et sett m ed
transparenter m ed Kvinner p å
tvers sitt grunnlag til slikt bruk.
Ideene viser at det er et stort
ønske om fl ere fora p å tvers .
Mulighetene er mange, bare tid
og krefter begrenser. Samtidig
er Kvinner p å tvers historia om
hvordan det er mulig å skape tid
og rom for kvinner p å tross av at
det egentlig ikke er verken tid
eller krefter. Intervjuene kan
tyde på at det går an, fordi det
oppleves som viktig, lærerikt og
matnyttig for dem som er med,
og fordi det er sosialt og en treff er
mange forskjellige kvinner. Det
ser også ut til å være helt avhengig
av den litt kaotiske arbeidsmåten;
en jobber slik at alle kan gjøre litt.
Kampen for tid og rom ble
oppsummert slik på konferansen
i 2001:
"Kvinner på tvers handler om å gi
oss selv en annen form for tid og
rom til å tre ut av v åre vanlige
sammenhenger der kvinneperspektivet ikke er det rådende,
der vi kanskje ofte blir lei av
å være dem som maser om
gammeldagse kvinnespørsmål,
og der vi sjøl kan miste det av
syne - og inn i tid og rom der
dette er det dominerende
perspektiv. Der k v inner er
normen. Det gir rom for andre
tanker, for at v i kan se hverandre
og bli klar ov er felles sty rke.
Dette er ikke en selvfølge, det er
motstrøms å skape en annen form
for tid; alt det andre som skal og
må gjøres presser på. "
Kvinner på tvers er blitt 10 år,
men er ingen selvfølge.
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Arbeidet med konferansen
pågår fra januar til september, og
det har utviklet seg noen rutiner
som er til hjelp når det gjelder å få
dette til med relativt små krefter.
Arbeidet organiseres fra arbeidsmøtene, med stor grad av arbeidsfordeling og tydelige arbeidsreferater. No en ganger opprettes
mindre utvalg som får deloppgaver. E-post spiller en sentral
rolle, selv om d et også er mulig
å delta uten å ha adgang til e-post.
Både de som til enhver tid er
aktive og de mer passive
kontaktene får informasjon via
e-postlista. Dersom det er mulig
å få til, legges sekretariatet hvert
år hos en av fagforeningene, og
denne bidrar da med noen ekstra
ressurser når d et gjeld er mottak
av post, regnskap, regis trering av
påmeldinger etc. Sekretariatet går
p å omgang.
Arbeidsgruppa velger ingen
formell ledelse, i praksis
utkrys talliserer d et seg hvert år
en kjerne av b åde nye og gamle
som tar mer ansvar og møter mer
regelmessig på møtene. En av
initiativtakerne til Kvinner p å
tvers har vært m ed hele tiden og
har en nøkkelrolle som
koordinator. Referatene går
på omgang, i lange perioder
også møteledelsen, helst
bestemt p å møtet i forveien.
Sty rken i arbeidsformen er at
konferansen lages i fellesskap, og
at gruppa oppfatter program og
innretting som sin. En av initiativtakerne til Kvinner p å tvers sier
det slik:
"Måten vi jobba på var viktig,
det her med at ting ble skapt
underveis, at folk var med
i prosessen. Jeg trur at ingen
følte seg styrt i særlig grad, det
opplevde i hvertfall ikke jeg noe
av, ting ble skapt i et fellesforum,
og folk oppfattet at de eide ideene
når deførst var besluttet, det tror
jeg var ganske v iktig."
Beslutninger fattes der og da, det
er ingen andre som må spørres,
ikke noe forsinkende by råkrati.
Det er også en dyd av nødvendig-

het, det er lite kapasitet til å holde
seg med arbeidsutvalg.
Arbeidet er preget av at
gruppa består av travle kvinner,
som kommer rett fra travle
arbeidsdager. Deltakelsen på
møtene varierer fra gang til gang.
Dette kan føre til at diskusjoner
må tas opp igjen og at konklusjonene utvikler seg. Dette kan
både være en styrke og et
problem. N år alle spørsmål må
løses på møtene. og det ikke er
noen andre fora å delegere det til,
kan det noen ganger gi litt
frustrerende diskusjoner om
detalj er som er viktige for noen,
men ikke for andre.
Det sosiale spiller en viktig
rolle. Som det står i informasjonsbrosj yren: "Vi har det moro. Vi
blir kjent med mange og etablerer
nettverk."
Hvert år kommer det til nye
deltakere i gruppa, enten fra
organisasjoner som har vært med
tidligere eller fra nye organisa sjoner som vil bli med. Selv om
en prøver å få dem med fra oppstart, slik at de kan få en innføring
i grunnlaget for Kvinner p å tvers
og hvordan en jobber, kommer de
i praksis ofte med etter at arbeidet
med årets konferanse er i full
gang. D e er alltid velkomne.
De fleste synes det er forvirrende
i starten. Mange finner seg til rette
etter hvert som de får oversikt
over arbeidsmetodene og blir
kjent i gruppa. Men noen
forsvinner ut. En av dem som
ble intervjuet peker på at det kan
være så mange ulike organisasjoner og så mye "stammespråk"
som må forklares at det virker
ekskluderende. Hun sier videre:
"Det er bra at man kan ha
med helt vanlige folk, spennende,
men ikke alltid like lett. En kan
ønske seg et styre som kan banke
ting gjennom, men da er hele
v itsen borte. "
En annen reflekterer slik:
"Jeg synes at diskusjonene og
prosessene i arbeidsgruppa er
råflotte og sjeldent åpne, og
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takhøyden er kjempestor, men
man skal allikevel et sted, og dit
kommer man. Jeg tror at en del
som har vært innom Kv inner på
tvers har opplevd at de ikke har
blitt hørt, at her er det på en måte
en oppskrift."
Noe av dette ble tatt opp
på konferansen i 2000: Også
i Kvinner på tvers skapes språk
og uskrevne spilleregler som gjør
at ikke alle inkluderes.
Det er samtidig et dilemma
at det har vært et ønske om å lage
en kokebok, som skulle ta for
seg en del av rutinene som
Kvinner på tvers har etablert,
og de erfaringene som gjøres.
Dette ville kanskje bidra til
å gjøre noe av det underforståtte
synlig og dermed mer oversiktlig
for nye arbeidsgruppemedlemmer,
og gjøre gruppa mindre sårbar
i forhold til enkeltpersoner som
bærer erfaringene. På den andre
siden ville dette kanskje forsterke
preget av å ha "en oppskrift".

"Kvinner opplever ofte at vi
enten blir usynlige eller altfor
synlige. Ingen av delene er særlig
moro. Altfor synlige risikerer vi
å bli hvis vi bryter med reglene
på den arenaen vi spiller på. Det
finnes en slags samhandlingens
trafikkregler, både i arbeidslivet
og fagbevegelsen, og i diss e
reglene er det under/orstått at
kvinners interesser og perspektiver
har generell v ikeplikt. Den som
ikke godtar dette, risikerer å bli
en vandrende trafikkulykke, og
det er det ikke så mange som
orker."
Trolig er det dette en av mine
intervjupersoner har opplevd, når
hun gjentatte ganger har tatt opp
at det ikke går an å velge inn flere
menn og ikke har nådd fram.
Hun sier:
"Det er klart at da blir du
ikke noe spesielt populær, da er du
stempla, og når du gjør det for
fjerde gang, så jeg må si at jeg er
begynt å tenke, kanskje det bare
er å prøve å være stille fordi det
jeg gjør får motsatt effekt."
Hun har ikke føyd seg etter
regelen om vikeplikt, kvinnerepresentasjon m å vike for andre
hensyn. Kanskje er det nettopp
vandrende trafikkulykker de
yngre kvinnene som ikke vil ha
fokus på kjønn, ikke vil være.
Det er også andre måter
å bry te med et uuttalt krav om at
kvinner skal være akkurat passe.
En av kvinnene jeg snakket med
var både en aktiv likestillingskontakt og åpent lesbisk. Begge
deler var feil, hun hadde fått
tilbakemelding på at hun hadde
tapt valg fordi hun var for opptatt
av likestilling, og fått høre at hun
var for fokusert på at hun var
lesbisk. Kombinasjonen kolliderte
med kravet om å være passe.
Slike erfaringer understreker
betydningen av å slåss kollektivt.
- etter det som brenner

Oddny Miljeteig har værl en drivende
kraft i Kvinne er kvinne best i vest. Her på
konferansen i Oslo 1996.

Også Hege Skjeie og Mari Teigen
skriver om likestillingens

vikeplikt, men p å samfunnsnivå_(!,)
De skriver at likestilling som
offentlig politikk representerer
prinsipper som ofte viker "litt" og
derfor er en politikk som mangler
pnontet.
De skriver også om hvordan
det de kaller "på-vei-metaforen"
bidrar til å skjule dette:
"På vei-metaforen er et
politikkens han dlingsspråk som
skaper stadige illusjoner om at en
endring i "riktig retning" hele
tiden skjer, lineært og utviklingsoptimistisk. "Toget går vel av seg
selv nå?" Eventuelt er det "jamen
langt fram". Men målet - altså
likestillingen er lik evel i sikte.
Denne reisemetaforen bidrar også
til å skyve konkrete debatter bort
fra prinsipielle synspunkter på hva
likestilling krever, og tildekker
situasjoner der likestilling viker.
På vei-metaforen holder seg ikke
helt til temaet, som altså ikke
alltid er "hvor langt er det nå
igjen til målet?", og heller ikke
"hvorfor trenger vi likestilling
her", men rett og slett: "Hvorfor
skal prinsippet vike nå ?"" (Skjcic og
Teigen - 2003 s. 212)

Kvinnespørsmål kommer
stadig bak i køen. Alle som
jobber med slike spørsmål
kjenner den klassiske prioriteringen - etter det som brenner.
Problemet er bare at neste gang
er det som regel noe annet som
brenner, og vikeplikten inntrer på
ny tt.
I fagbevegelsen er dette mulig
bl.a. p å grunn av skillet som er
beskrevet over, mellom hverdagssaker som angår alle medlemmer
på arbeidsplassene og kvinnesaker
som noe annet og mer politisk.
Dette medfører at kvinnespørsm ål
lett kan bli oppfattet som en
ekstra oppgave - eller en plage,
noe en burde ha gjort, istedenfor
et arbeid for halvparten av
medlemmenes konkrete interesser.
Men det er også andre
mekanismer som virker mot
kvinnespørsmålene. Kjersti
Ericsson har i boka "Søstre,

kamerater" satt navn p å en av
dem: Den uendelige rekka av
sys tematiske tilfeldigheter. Dette
er nettopp alle de gangene da d et
er gode grunner til at d et ikke var
mulig å gjøre noe med kvinnespørsmålet akkurat i dag, akkurat
p å dette møtet. "Resultatet av
utallige enkelthendelser blir ei
linje- ei linje som presser kvinnesakene ut og vekk."
(Ericsso n ( 1987) s. 145)

Dagens utvikling i arbeidslivet
gir en klassisk situasjon for n ed prioritering av kvinnespørsm ål.
En av dem jeg snakket m ed sa det
slik:
" D et med at folk blir oppsagt
og at du har nedskjæringer, det
gjør jo at rommet for alt annet
blir mindre, mye mindre. Når
trusselen er at jeg ikke har jobb
om 3 måneder, den er jo på en
måte mye større enn å diskutere
hvor/or avanserer ikke damene,
det blir mye trangere."
Likestillingsombud Kristin
Mile stilte p å konferans en i 2000
spørs målet om likestillingsarbeid
var et go dværsfenomen, bl.a. p å
bakgrunn av sin erfaring med at
det i store omstillinger ikke
tenkes likestilling.
Dette har flere sider. Sjølsagt
kan det være kriser og konflikter
der andre forhold enn kjønn kan
væ re viktigst å organisere rundt.
Samtidig vil kjønn nesten alltid
være et viktig aspekt som fort
forsvinner helt. En polsk kvinneaktivist sa p å en kvinnekonferanse
etter Berlinmurens fall: I tider
med store forandringer blir alt
annet ( enn kvinnesaker) viktigere.
Resultatet ble synlig etterpå, da
polske kvinner mistet både arbeid
og rett til abort.
Kvinner på tvers har tatt opp
mange av dagens sentrale kampspørsmål og bidratt til å gjøre
konsekvensene for kvinner mer
tydelig. Dette har bidratt til
å mobilisere kvinner og gitt
kunnskap og argumenter som
deltakerne har tatt med seg inn

'' Skjeie og Teigen (2003)
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i sine organisasjoner. Innlederne
fra konferansene har ofte blitt
invitert flere steder. Slik bidrar
Kvinner på tvers til at kvinnespørsmål får en større plass i den
felles kampen, samtidig som
kvinnenes rolle blir mer synlig.
Uavhengighet og integrasjon
Briskins ghettomodell peker på
faren for at særegen kvinneorganisering blir et sidespor, der
kvinner kan drive med sitt, men
uten å ha påvirkning på eller klare
å endre sin egen organisasjon.
Dette er en reell fare som
oppleves både med kvinneutvalg
og likestillingsutvalg:
"Det eneste jeg frykter med
å ha et likestillingsutvalg, det er
at de andre fagforeningene da kan
løfte den biten av fagforeningsarbeidet ut fra sitt eget fagforeningsstyre, og så overlate
det til likestillingsutvalget. Men
i formålsparagrafen så står det jo
at organisasjonen skal jobbe med
likestilling mellom kjønna. Vi har
diskutert om vi skal ha egen
likestillingsparagraf eller ha det
i formålsparagrafen, og da synes
jeg at det var best å ha det
i formålsparagrafen for da kan
ingen si at det skal ikke vi gjøre,
forformålsparagrafen skal jo
gjennomsyre hver enkelt
tillitsvalgt. "
Min egen erfaring fra kvinnekam pen i et politisk parti viser at
dersom kvinner og kvinners
interesser skal kunne slå gjennom
i en organisasjon, er det
nødvendig både med særegen
kvinneorganisering og med aktive
kvinnebevisste kvinner i ledende
posisjoner i organisasjonen. Og
det må være en allianse mellom
disse. Flere av de jeg snakket
med som satt i kvinneutvalg eller
likestillingsutvalg viste da også til
betydningen av at lederen/
ledelsen var opptatt av kvinnespørsmål. Det er samtidig viktig
å akseptere at jobbing i egne
kvinnestrukturer og det å være
kvinne i det vanlige apparatet er

to forskjellige ting. I en egen
kvinneorganisering er oppgaven
å jobbe for kvinnenes kollektive
interesser, og kvinnene kan sjøl
sette dagsorden, utvikle analyse
og strategi. Kvinnene i det vanlige
apparatet, både valgte og ansatte,
må i større grad forholde seg til
hele bredden av organisasjonens
aktivitet, og kvinnespørsmål
konkurrerer med andre saker.
Ofte vil kvinnene også
representere ulike standpunkter,
arbeidsområder eller regionale
deler av organisasjonen.
Samarbeidet mellom kvinnene
i ulike posisjoner må skje på
grunnlag av respekt for disse
ulikhetene.
Å jobbe for at kvinnespørsmål
blir integrert i organisasjonens
arbeid (også kalt mainstreaming)
blir ofte satt opp mot egen
kvinneorganisering, som to
ulike strategier, og det er
mainstreaming som dominerer
i fagbevegelsen, både i Norge og
i EU-sammenheng.
Briskin argumenterer for en
tospors strategi. Hun hevder at
framgang for kvinner i fagbevegelsen, særlig i den
nåværende situasjonen, avhenger
av at man opprettholder en
strategisk balanse mellom
uavhengighet av strukturene
og praksisen i fagbevegelsen og
integrasjon (eller mainstreaming)
i disse strukturene.
"Uavhengighet forhindrer
politisk marginalisering - dvs. at
de radikale kravene om
inkludering og demokratisering,
som ofte inngår i initiativer for
kvinneorganisering, blir vannet
ut. Uavhengighet støtter opp om
grunnleggende endring av fagforeningspraksis. Tilstrekkelig
autonomi danner grunnlaget for
en sterk stemme om kvinners
anliggender og er en kontekst
for å bygge allianser mellom fagforeningskvinner og andre
kvinneorganisasjoner.
Integrasjon i fagforenings
strukturen forhindrer organi-
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satorisk marginalisering, ( dv s. at
en havner på sida,) og skaper
betingelser for både ressurstildeling og kjønning av fagforeningspolitikk og strategi."
(Briskin 1998)
Hun viser videre til konkrete
erfaringer gjennom de siste 20
årene. Autonomi er avhengig av
ressurser, både folk og penger, av
muligheten til å fatte sjølstendige
vedtak om politiske og strategiske
.
. .. .
1mt1at1ver, og av en organisert og
bevisst deltakelse av dem som
utgjør målgruppa<15 l, som kan
styre og støtte arbeidet.
Integrasjon er avhengig av et
formelt mandat for kvinneutvalget (f.eks. i vedtekter),
muligheten for direkte kanaler
til beslutnings- og forhandlingsprosesser og en måte å nå ut til
alle medlemmer gjennom fagblad
og nett. Eksistensen av både
formelle og uformelle komiteer
og nettverk bidrar til å lette
balansen mellom autonomi og
.
.
mtegraSJOn.
Det er interessant å se på
Kvinner på tvers i dette
perspektivet, selv om Kvinner
på tvers ikke er en organisering
innafor fagbevegelsen, men et
samarbeid mellom kvinner
i fagbevegelsen og kvinner
i kvinneorganisasjoner og
interesseorganisasjoner, åpent
for alle interesserte kvinner.
Kvinner på tvers sin autonomi
bygger på at samarbeidet får
ressurser stilt til rådighet fra
organisasjonene som deltar, både
folk til arbeidsgruppa og penger
til å gjennomføre konferansene.
Når det gjelder de som deltar
i arbeidsgruppa, er de en blanding
av oppnevnt av orgamsasJonene
og med på grunn av egen
interesse. Arbeidet er helt
avhengig av ildsjeler. Støtten fra
organisasjonene avklares formelt
for ett år av gangen, selv om flere
organisasjoner har en mer langsiktig linje for å delta i Kvinner på
tvers.
Kvinner på tvers har ingen

Halden o g Ålesund.
H østen 1996 ble det holdt
en demonstrasjon foran Heftyevillaen p å Holmenkollen i Oslo,
der by rådets finanskomite tydelig
bry dd måtte tråkke på utslitte
filleryer (og slett ingen rød løper)
for å komme inn til sitt møte
i forbindelse med behandling
av kommunebudsjettet i Oslo.
Konferansen i 1996 valgte
også å delta i arbeidet med en
aksjonsdag for velferdsstaten
og arbeidsgruppa bidro aktivt til
oppslutning om arrangementet
i Oslo.
Foran stortingsvalget i 1997
gikk tolv kvinnedominerte fagforeninger i Oslo og Akershus
sammen og arrangerte åpent møte
om 6-timersdagen og kvinnelønna. Kvinnefagforeningene
spurte: Når skal kvinner få ei
lønn å leve av og ei arbeidstid
å leve med?
Kvinner på tvers har også et
par ganger avholdt åpne møter
i forbindelse med 8.mars. Kvinner
på tvers - aktivister tok initiativ
til et møte med den svenske
feministen Nina Bjørck, som
samlet fullt hus. I 2003 sto
Kvinner på tvers som arrangør
for et møte om pensjonskommisjonens innstilling.
Konferansene har også
munnet ut i andre ideer om

Kvinner på tvers på Internett!
$ok ener:

http://www.fu.no/ kvinner_paa_tvers
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eksterne markeringer, uten at
arb eidsgruppa har kunnet p åta
seg et spesielt ansvar for å sette
dem ut i livet. Det har i stedet
vært opp til alle deltakerne å
beny tte seg av ideene. Et eksempel er forslagene fra stuntgruppa
i 1997 om aksjoner i forhold til
tariffoppgjøret 1998.
Etter hvert har Kvinner
på tvers i mindre grad tatt mål
av seg til å organisere aksjoner
og arrangementer utover
konferansene, trolig har
kapasiteten i arbeidsgruppa vært
en avgjørende faktor for dette.
Webgruppa
Kvinner på tvers startet allerede
i 1996 opp med egen hjemmeside,
med plass på serveren hos Folkets
brevskole, der det også ble gitt
elementær opplæring. Etter hvert
som Kvinner på tvers måtte stå på
egne bein, ble det organisert kurs
og dugnader med egne krefter i
AOFs lokaler, også her med en
vennligsinnet hjelpende hånd.
Både program og innledninger fra
konferansene i 1996 og 1997 ble
lagt ut på nett, samt informasjon
om arrangementer og begivenheter som kunne være av
interesse. Dugnadene fungerte
som opplæring og var åpne for
alle interesserte. Det ble også
gitt mulighet til å prøve seg på
Internett. Dette var på et
tidspunkt da en fortsatt selv
måtte kode teksten til hjemmesidene, slik at det var en god
del arbeid. Etter hvert som flere
sentrale personer fikk redusert
kapasitet, gikk gruppa i oppløsning og i løpet av 1998 stoppet
arbeidet opp.
Arbeidsgruppa
Arbeidsgruppa er det som gjør
Kvinner på tvers til mer enn en
årlig konferanse, den er smeltedigelen for representantene fra
de ulike organisasjonene og
kulturene. Der blir folk kjent og
får sine egne nye nettverk. Det
er der en løpende kan følge med
i hva som skjer p å ulike hold

i kvinnebevegelsen og fagbevegelsen som en ikke sjøl
normalt fanger opp gjennom
egen organisasjon. Det er først
og fremst der en hører hvordan
andre tenker og argumenterer
og kan prøve ut sine egne
standpunkter.
Arbeidsgruppa i Kvinner på
tvers består av representanter for
de organisasjonene som til enhver
tid støtter konferansene - og som
har krefter å avse til dette
arbeidet. Det er en kjerne av
organisasjoner som fast
oppnevner et (eller flere) medlem
til arbeidsgruppa, som oftest fra
sitt styre, ev. fra sitt kvinne- eller
likestillingsutvalg, men det
varierer noe fra år til år. I praksis
vil det ofte si noen som har så lyst
til å delta at de gjør det på tross
av at de egentlig ikke har tid.
Møtevirksomheten foregår etter
arbeidstid. Gruppa er også åpen
for enkeltpersoner, det har vært
folk som tidligere har deltatt som
representanter for sin organisasjon, men som ikke lenger har
formelle posisjoner, eller noen
som bare er interessert. Disse har
vært et fåtall.
Det har vært viktig for
Kvinner på tvers at mange av
deltakerne i arbeidsgruppa har
sittet i, eller hatt nær kontakt
med, styret i fagforeninga og hatt
Kvinner på tvers - jobbing som
oppgave derfra. Dette har
betydning for Kvinner på tvers
sin evne til å være oppdatert,
muligheten til å mobilisere
medlemmer i organisasjonen og
til å bringe diskusjoner i Kvinner
på tvers tilbake til sine organisasjoner. Det har bidratt til stabilitet
i arbeidsgruppa. Når disse slutter,
bidrar de til å sikre at det er andre
som overtar. Samtidig er det
viktig at andre deltakere har
erfaringer som vanlige
medlemmer. Disse har kanskje
også større mulighet til å delta
aktivt. Rekruttering til arbeidsgruppa skjer gjennom direkte,
personlige kontakter og som åpen
invitasjon p å konferansene.
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utradisjonell aktivitet og makt på
grunnplanet? Mange har ønsket
en oppfølging av dette temaet.
Konfera nsene har også forsøkt
å finne fram til kulturinnslag
i tråd men innholdet, som f.eks.
stand-up-show med Shabana
Rehman og allsang og dans
inspirert av Safia Abdi.

Kvinnebevegelsen bidrar til et
dypere og mer konsekvent
kvinneperspektiv og til
større autonomi i forhold til
fagbevegelsen.
Oppsummering

Deltakerne

Antall deltakere har variert fra
rundt 200 de første årene, til
rundt 130 siden 2000. Deltakerne
har vært spredt på veldig mange
ulike organisasjoner.
Hvert år er det mange nye på
konferansene, i 2002 hadde rundt
halvparten av deltakerne ikke
deltatt tidligere. Mange har likevel
deltatt på flere konferanser.
Invitasjoner til konferansene
.
.
spres gJennom orgarnsas1onene
som deltar, og det er vanskelig
for arbeidsgruppa å vite hvor
omfattende det blir gjort og
i hvilken grad det når ut til det
enkelte medlem. I tillegg jobbes
det for omtale i fagblad og interne
meldingsblader. Direkte invitasjon
sendes ut til alle som har deltatt
på tidligere konferanser, der
adressen fortsatt er aktuell.
I år 2000 var antallet
påmeldinger betydelig færre, og
det har siden stabilisert seg.
Årsakene til dette kan være ulike.
Et spørsmål kan være om det har
sammenheng med økte motsetninger i lønnskampen og
dermed mindre tro på mulighetene til å få til noe på tvers,
eller kanskje Kvinner på tvers
har mistet nyhetens interesse. Et
annet spørsmål er om det økte
presset i arbeidslivet og på de
tillitsvalgte slår inn både når det
gjelder mobilisering og deltakelse.
Lav deltakelse i arbeidsgruppa
førte til en diskusjon våren 2001
om hvorvidt en bare skulle ha
konferanse hvert annet år og gjøre
noe mer begrenset innimellom.
Et arbeidsgruppeseminar, med
deltakere fra tidligere arbeidsgrupper og mteresserte,
oppsummerte s1tuas1onen og var
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Ingri Bjørnevik fro Kommuneforbundet og Anne Cathrine Mehus fra Lærerforbundet styrer ordet på
munter og uformel l vis på konferansen i 200 l .

Dette møtet skulle vært i et klasserom isteden, så hadde de sett hvordan det var, mente en av
demonstrantene fra Kvinner på tvers som mottok finanskomiteen i Oslo med fattigs lige fil leryer
i desember 1996. Henning Holstad (FrP) slo av en kort prat.

skeptiske til at det ville være
mulig å holde nettverket sammen
uten presset fra konferansen, og
at konferansene var et rom vi ikke
måtte gi fra oss. Dette understrekes i mine intervjuer, f.eks.
slik:
"Jeg tror også at det er viktig
at Kvinner på tvers ikke dør selv
om man er nede i en bølgedal,
selv om det kanskje blir få noen
år, at OK, da får vi lage det litt
mindre og så ekspandere igjen,
men at man ikke mister motet,
og at det holdes levende."
Aksjoner og åpne møter

Kvinner på tvers ble startet som
en konferanse, og det er de årlige
konferansene som har blitt kjerna
i aktiviteten. Samtidig var det
tidlig ønsker om å få til noe felles
i praksis. Det er flere eksempler
på at Kvinner på tvers har lagt
grunnlag for og inspirert til felles
handlinger.
På konferansen høsten 1995
tok representanter fra Norsk
Lærerlag Oslo initiativ til en
kvinnelønnsdemonstrasjon
utenfor Stortinget ved framleggingen av statsbudsjettet.
Resultatet ble en flott markering

med et trettitalls faner i tillegg til
det nylagde Kvinner på tversbanneret. Kravene var: Kvinnelønna må heves, utvid rammene
for tariffoppgjøret. Ingen under
165 000. Også kvinner må få
uttelling for utdanning og kvalifikasjoner. En tilsvarende markering ble holdt seinere på høsten
da komiteen med ansvar for likestilling behandlet sitt budsjett.
Tilsvarende fanemarkeringer
ble også holdt i forbindelse med
statsbudsjettbehandlinga i 1997
og 1999. I 1999 stod 18 organisasjoner som arrangører. Ved siden
av krav om 6-timersdag og likelønn, var krav om likestilling av
turnus- og skiftarbeid kommet
med .
På konferansen i 1995 ble det
tatt initiativ til kvinnelønnsdemonstrasjoner, etter at
konferansen trakk opp en
felles plattform for kvinnelønnskampen, se egen artikkel.
1. februar ble valgt til felles dato,
og det ble avholdt ulike former
for markeringer, fra stands og
presseutspill til tog, på 10 ulike
steder: Oslo, Bergen, Stavanger,
Tromsø, Kongsberg, Kragerø,
Porsgrunn, Steinkjer, Tynset,
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myndighet over seg, men muligheten til å fatte vedtak om
politiske og strategiske initiativer
begrenses av at deltakerne
i arbeidsgruppa, og også mange
på konferansene, er representanter for sine organisasjoner. De
må derfor balansere det de er med
på i forhold til om organisasjonen
fortsatt vil delta. På den andre
siden kommer støtten fra mange
ulike organisasjoner, og dette gir
større frihet. Kvinner på tvers har
ingen fast "medlemsmasse", hvem
som deltar på konferansene
varierer; det blir arbeidsgruppa
som representerer kontinuiteten.
Når det gjelder integrasjon,
har Kvinner på tvers ikke noe
formelt mandat i forhold til
organisasjonene. Påvirkningen
skjer gjennom at konferansene, og
arbeidet med dem, øker kvinnebevisstheten og får fram argumenter, erfaringer og kunnskap
som deltakerne tar med seg til
sine organisasjoner. Flere av dem
som ble intervjuet la vekt på nettopp dette. Kvinner på tvers
legger også vekt på å få kvinner
som sitter i sentrale posisjoner
med i samarbeidet. I den grad det
lykkes, gir det kanaler inn til
organer der det fattes beslutninger.
Mangelen på integrasjon oppleves
som et problem når det gjelder
Briskins punkt om muligheten til
å nå ut til alle medlemmer. Slik
blir det formulert i ett av svarene:
"Det er klart at en leder i en
organisasjon har mye større makt
og makt over det som blir sendt ut

--------------- -

i en organisasjon. Det er noe med
det at man ikke har makt. Jeg har
ikke makt til å bestemme at dette
kjempeviktige fra Kvinner på
tvers skal nå ut til alle
medlemmer. "
Balansen mellom autonomi og
integrasjon tar egne former i en
organisering som Kvinner på
tvers. Det er et sentralt dilemma
at Kvinner på tvers på den ene
siden er et samarbeid mellom
organisasjoner, med formelt oppnevnte representanter, og på den
andre siden er - og tar mål av seg
til å være - en sjølstendig
bevegelse med egen politikk på
tvers. En slik politikk kan være
forskjellig fra, men ikke nødvendigvis stå i motsetning til de
enkelte organisasjonenes syn, slik
f.eks . lønnsplattformen har vært.
Dilemmaet innebærer også at
deltakerne i arbeidsgruppa
i varierende grad oppfatter seg
både som organisasjonsrepresentanter og Kvinner
på tvers-ere.
Erfaringene med Kvinner på
tvers viser at et samarbeid mellom
fagforeningskvinner og andre
kvinneorganisasjoner har vært en
forutsetning for i det hele tatt å få
til en organisering på tvers og
dermed for uavhengighet, og ikke
bare omvendt, slik Briskin peker
på. Et samarbeid på tvers innafor
fagbevegelsen som Kvinner på
tvers hadde ikke vært mulig uten
at organisasjoner utenfor
fagbevegelsen var trukket inn,
verken organisatorisk eller
innholdsmessig.
,,______

Jeg har i denne artikkelen sett på
Kvinner på tvers i lys av noen
ulike former for forståelse av
særegen kvinneorganisering.
Kvinner på tvers kan plasseres
innenfor en tilnærming som
Linda Briskin har kalt en proaktiv
organisering. En slik tilnærming
dreier seg om et aktivt valg for
å styrke kvinners stemmer, ta opp
deres interesser som arbeidere og
fagforeningsaktivister, og lage en
setting der de kan utforme
strategier på bakgrunn av egne
erfaringer. Kvinner på tvers kan
også sees som en form for
kollektiv handling som utfordrer
samfunnets kvinnesyn og kjønnsordning og skaper større
handlingsrom for kvinner.
De konkrete erfaringene som
kommer fram i intervjuer med
deltakere i arbeidsgruppa
i Kvinner på tvers må sees
i forhold til disse forståelsene.
Allsidig utveksling av kunnskap
og erfaringer, fra mange kanter,
uformelle rom for høyttenkning
og egne kvinnenettverk ser ut til
å være viktige konkrete elementer
i en organisering som skal styrke
kvinnenes stilling.
Artikkelen tar også opp på
ulike former for motstand som
kvinneorganisering og kvinnesaker møter i fagbevegelsen.
Til slutt vurderer artikkelen
Kvinner på tvers i lys av Briskins
strategiske balanse mellom
uavhengighet av strukturene
og praksisen i fagbevegelsen og
integrasjon (eller mainstreaming)
i disse strukturene. For Kvinner
på tvers får dette en litt annen
utforming. Her blir det sentrale
dilemmaet at Kvinner på tvers på
den ene siden er et samarbeid
mellom organisasjoner og på den
andre siden er - og tar mål av seg
til å være en sjølstendig bevegelse
med egen politikk på tvers.

___________
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innlederne som bidrar til at
innleggene i større grad treff er.
Kvinner på tvers har som en
bevisst linje så langt det har vært
mulig benyttet kvinner som
innledere. Tre ganger er det
invitert mannlig innleder. For
øvrig har det vært en mann som
har holdt et forberedt innlegg for
sin organisasjon, og en har vært
invitert ti l å holde en
streikeappell.

"For Kvinner på tvers er dette den
grunnleggende tanken - at to
store historiske kamptradisjoner
må føres sammen, og at det av
dette må skapes bevissthet, ideer,
organisering og kampformer som
gjør det mulig for kvinner å vinne
fram med sine kampsaker. Ikke
i motsetning til mennene i fagbevegelsen, men som en egen
sjølstendig kraft til beste for alle
undertrykte." (fra oppsummeringa av
ko nferansen i 200 1)

Den grunnleggende alliansen
i kvinner på tvers er samarbeidet
mellom kvinneorganisasjoner og
kvinnedominerte forbund,
kvinnegrupper og kvinnenettverk
i fagbevegelsen. Denne gjør det
mulig for Kvinner på tvers å være
en møteplass for kvinner fra
begge bevegelsene og for alle
kvinner som er interessert i å være
med å skape noe nytt. Dette kan
sees som et forsøk på å bygge bro
over motsetningen som er skapt
mellom vanlige kvinners
interesser som kjønn og deres
klasseinteresser.
Klassebevissthet

Fagbevegelsen har vært, og er,
arbeiderklassens største klasseorganisasj on, og har bidratt, og
bidrar, til å bygge opp klassebevissthet. En bevissthet om at
arbeidsfolk står mot arbeidsgivere
og kapitalkrefter, at det er to
parter som har grunnleggende
motsatte interesser. I dagens
situasjon blir dette igjen mer
tydelig, arbeidsgiverne er på
offensiven mot arbeidsfolks
rettigheter, ledere og eiere flagger
sin rikdom. I 2003 har Høyre
utropt fagbevegelsen og Norsk
Kommuneforbund til hovedmotstander i valgkampen.
Klassebevissthet er en viktig
forutsetning for arbeiderklassens

kvinner å bruke fagbevegelsen til
og fagbevegelsens kamp også
i dag.
å slåss for sine rettigheter både
Samtidig har fagbevegelsen
som kvinner og arbeidere, og som
historisk vært bygd opp rundt
kvinnelige arbeidere - kvinnemannen som den typiske arbeider, interessene havner på et vis hele
og både kampsaker, organisering
tiden litt på siden.
og måte å jobbe på har vært
Arbeiderkvinner som har reist
saker der menn og kvinner har
preget av det. Kvinnene ble i stor
grad sett på som et problem. Et
hatt ulike interesser, er blitt møtt
typisk eksempel er landsmøtet
med anklager om at de splitter
i Norsk
arbeiderklassen
Bokbinderi kampen mot
forbund i 1905
borgerskap og
"Vi har ennå til gode
som hadde
kapitalmakt.
å skape en arbeiderfølgende punkt
Kjersti Ericsson
p å dagsorden:
bevegelse i k v inners
Hvordan
gikk nærmere
bilde, hvor klassekamp inn på forholdet
hindre
utformes i et symbiotisk mellom mannkvinnenes
inntreden
lighet og klassefor hold til kvinners
1 svennenes
interesser som kvinner. " bevissthet på
arbeid?
konferansen
Beatrix Campbell 1984
Kjersti
i 1998:
Ericsson sa det
''jeg tror
slik på
det mannlige
Kvinner på tvers-konferansen
kjønnspreget ble så viktig fordi
høsten 2000:
kampen deres som klasse lånte
"Var arbeiderbevegelsens mål
styrke fra identiteten som kjønn.
den økonomisk uavhengige
Et dikt skrevet av faren min, som
kvinnen, som arbeidet side om
i mange år arbeidet som jern- og
metallarbeider, lyder slik:
side med mannen? Eller var det
hjemmehustruen, som tok
Trist å være ingeniør
seg av hus og barn og overlot
å bli satt til veggs
forsørgelsen til mannen? Denne
i forhandling etter for handling
tvetydigheten har fortsatt å prege
av arbeids/olk.
fagbevegelsen, og bidratt til at
lave kvinnelønner har hatt en
Men så kan han i hvertfall
tendens til å bli sett på som noe
vise dem sine damer.
naturlig og selvfølgelig, mens
kvinnene sjøl har fått status som
Dem tar han med i fabrikken
ikke "ordentlige" arbeidere."
og peker dit damene skal se
Kvinnene har ikke passet inn
til han oppdager
i det normale mønsteret av
de kikker i hemmelighet
heltidsarbeidende menn; f.eks.
på dem som jobber med naken
ble deltid lenge fullstendig overoverkropp
sett som tema i fagbevegelsen.
og glinser av sot og svette.
Den tette koplingen mellom
klassebevissthet og menns
Diktet heter "Klassekamp".
perspektiv har gjort, og gjør, det
Her seirer arbeideren over sin
overordnete i kraft av sin
vanskelig for arbeiderklassens
mannlighet."

Formen på konferansene

"Kvinner på tvers er en ide! Det
kan jeg like, for det første er det
noe visjonært over det, det er noe
ikke-fasttømret, det er noe man
kan fylle med innhold og praksis
etter hvert; det er noe foranderlig
og lite stivna over det. Det gir
meg håp om at jeg kan være med
på å forme og utvikle Kvinner på
tvers." (Fra oppsumrn erin gen 98, holdt av
In ge r Lise Blyverket, Lærerforbund et, so rn
delrok i arbeids gruppa og var førstereiskvinne
på ko nferansen. )

Kvinner på tvers har hele
tida vært opptatt av å bryte med
tilvante former og skape rom for
å tenke utradisjonelt.
Utgangpunktet er at kvinner
fortsatt ikke har en sjølsagt plass,
men prøver å klemme tankene
sine inn i en faglig og politisk
verden med sitt språk og sine
spilleregler, som det ble sagt på
konferansen i 2000 . Form er ikke
bare et teknisk spørsmål; det
påvirker innholdet og synet på
hva og hvem som er viktige. Det
har vært et mål at deltakerne skal
delta aktivt, og et ønske om å dra
nytte av den mengden erfaringer
som er til stede. Samtidig er
bredden så stor at virkelig deling
av erfaringer må ta tid. Ønsket
om plass til diskusjon og arbeid
i grupper har stått mot en del
deltakeres ønske om bare å kunne
høre og andres ønsker om mer
plenumsdiskusjon. Samtidig har
enkelte plenumsdebatter blitt
dominert av noen få av de mest
erfarne og i denne sammenheng
de mest radikale. Dette har noen
ganger ført til at vanlige deltakere
ikke har kjent seg igjen
Ulike former er valgt for

Unni Hem bre tar imot i innsjekkingen på kon fera nsen i 1996.

å synliggjøre bredde og dra nytte
av deltakernes ulike erfaringer.
Ett år startet konferansen
med fire ulike utfordringer til
hovedinnlederne. Et annet år
presenterte noen av deltakerne
seg og sin erfaringsbakgrunn og
hvorfor de deltok på konferansen.
Noen år ble det eksperimentert med egne verksteder
der målet var å komme fram til
praktiske resultater, som f.eks .
konkrete argumenter eller forslag
til tariffoppgjøret. De mest
vellykkede var kanskje stuntgruppa som kom med forslag
til aksjonsformer i kvinnelønnskampen, som lønnshopp (på
trampoline) og dekorering av
statuer. Eller et verksted av
kvinner i privat sektor som lagde
seg et nettverk og bestemte seg
for å møtes igjen. Likevel var
erfaringene blandet - kanskje
fordi en slik form stiller store
krav til planlegging og organisering på forhånd nettopp på
grunn av den store spredningen
blant deltakerne.
De siste årene er det valgt en
form med summing og diskusjon
rundt bordene der deltakerne
sitter, for å gjøre det mulig å bli
kjent, for å utveksle erfaringer og
for å gjøre det lettere for flere å ta
ordet i plenum. Konferansene ser

ut til å fungere, i evalueringene fra
konferansen i 2002 gir deltakerne
tydelig uttrykk for at de setter
pris på mangfoldet både når det
gjelder innfallsvinkler og kvinner,
og at engasiementet og
fellesskapet inspirerer.
Formen representerer likevel
ikke noen radikal fornying. Det
er f.eks. vanskelig å få tatt vare på
og videreført de mange innspillene i summediskusjonene.
Arbeidsgruppa jobber også
særskilt for å få til plenumsdiskusjoner der det er plass til
mange ulike erfaringer og lett
å ta opp uenighet. Samtidig er det
ikke alltid like enkelt, en som ble
intervjuet, reflekterte slik:
"Så tror jeg muligens at det
kan være et hinder at noen mener
at det erfor snevert. Jeg skjønner
ikke helt hvorfor, for temaene er
jo veldig breie og helt tidsriktig
bestandig og programmene er
alltid veldig bra, og det tror jeg
veldig mange synes. Men kanskje
det råder en oppfattelse av at det
bare er et syn som blir hevda og
som står igjen, og at hvis du
går opp der, så banner du litt
i kjerka."
Spørsmålet om å bryte med
tilstivna former ble tematisert p å
konferansen i 99: Hvordan kan
fagbevegelsen gi rom for ulikhet,
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6-timersdagen, og disse
spørsmålene har da også
gått som en rø d tråd gjennom
konferansene. På mange måter
utgjør de selve grunnlaget, og
blir grundigere behandlet i egne
artikler.
Den tredje hovedstolpen har
vært utviklinga av velferdsstaten,
fra Else Øyen om utviklinga av
velferdsstaten i 1994, Velferdsmeldinga o g kutt for eneforsø rgere i 1995, privatisering
i 1996, globaliserin g av omsorgen
i 2001 til jubileumskonferansens
spørsmål om det er en framtid
for en kvinnevennlig velferdsstatsmodell i vårt land.
Utover disse hovedtemaene
har det vært en egen målsetting
å ta opp kvinnepolitiske spørsmål
som går utover arbeid og lønn
og som bidrar til å styrke kvinnebevisstheten. Seksualisert undertrykking og vold mot kvinner
gjennomsyrer samfunnet og
underminerer kvinners stilling.
Seksuell trakassering er tatt opp
p å ulike m åter, det har vært
innledning om den verdensomspennende kampen mot
internasjonal handel med kvinner
og vært polemisert både mot
porno og mot oppfatningen om
at prostitusjon er arbeid.
Trøtthetens tid var navnet p å et
innlegg av Ulla-Britt Lilleaas som
handlet om hva arbeidslivet gjør
med kvinners kropper. Kvinner
og makt ble satt på dagsorden
i forbindelse med oppstart av
den nye maktutredningen i 1998.
Samtidig har sentrale faglige
spørsmål som fleksibilisering,
brutalisering av arbeidslivet
og globalisering stått sentralt.
Diskusjonene har i økende grad
tatt opp sammenhengen mellom
de lokale kampene som føres og
rammebetingelsene nasjonalt og
internasjonalt, og reist spørsmålet
om hva det er mulig å gjøre.
Når det gjelder internasjonale
spørsmål, har i tillegg til kampen
mot internasjonal kvinnehandel
med Liza Maza fra Filippinene
(2000), både EU/ EØS (1994),
rapport fra kvinnekonferansen
-

lO

-

-

W.O.W.

I«

WOMEN OF THE WATERFR(?~_T

__,_

wt.o.w.u.

-

1MHWOll'tt0.lte

•

t....,_1:11i11>1ne
,..01,,-,u_

~ U K0

~

SECRET AJ.V· [rtfttC,unplw.11
CRAIRPfllSON· 1>0,m1,McN:ally
Tlt.EASUREI\. Joo,t 1111111,tt

'

i

Vom,n oftO, wo,,rln>n< "" fom> <d t. 0aoh«

i,>tU, panlM!~ aW r1111"n .tw ••rr

1w,, t. , upport ot 11«1'

,

l

'
,.,.,,,.,j

u.QJwt1, , ack•d b7 M•n:e1 Oocli & Ha rb11ur~
o

J1 ~pm11 l>er tWll. 11Mlr ~nly cr1mr (u It b calltd) "'u to ttand up for lhclr rlitJ1u an

å':'~ ,!~tt!!~c:.~n~:iu":it:~:.~:r:io~,r:;;:::: ~~;;~t :r:s-:J~,..
0

IDCe men, a nr'" catkd Ik'•k• lntcm11\01ul bM bNn 11nploytd by M .n .H .C.
l tuni , ut utina ctiuper, cas111I labour to do our mtn 's JobS, Tbe Womea

·t

1h17
"' Ml

,Mruu1 la rlabl"'I alonp~ lbtlr •m:i .

, l\ln 1ou1 on dei.tatloo • ork 111 onr tbt couotf}' and 11'o 1broad to Sw-t o 1
.. noct.
tart hou.wwh'tJ, Dl){ polklcl•m, Dut WI llvt prou·<I 1b1t "' CIIII uixo, ntC,
an.r1rouporpf'OJNI, ln-tiped:ht ortbilr po,l1lø . All we do ls1ptak froro I I bu
lid 1dl Iht 1ru1b ot ho• our men raa,, b«:n tr11t.d •l.act 1b1 al>Oihlon or the Mkln

b«•-

of k>a
bou.n
tu 1•
od ID

suddeuJy uot req ■ ht

Dd lb
"

~k Lll>our !lcltlmt \N.V.L.) lot IH9. ,_ha lcwkl"I Ill 1,ut dtJ•cnd
oun, ltltphoot calll lo murø to work mauy tim., afttr h1•ln& bad onlJ 41
ecp 1 btlll& 1old 10 dun warrhouu out 1nd ,crut, 1h1in 0Ttf aud on:r •ull
1Ahlllolff6 ...... O.,n11llsh.td , ia,W1 10 •ork 114 i.o..tn o,,r I ) ""l,c Ptl
,,nlzM onl)' bttøl pald after lhlf amowu of houn .
, •htD it wu 1011r lum 10 bt pa,ld 0YIT11mt, you

W-ttt

nø who bad t.lhan 114bourslo woukllbrn beUMtl unul nlfrwmn wtrt

Berit Ås snakker am de 4 77 mi ll iardærene som eier mer enn den fattigs te halvparten av jordas
befolkning. Roar Ei lertsen fra De Facto følger interessert med. 1997.

n4,o lr JOd on. WIMre and l'hrn r1qulrtd, out ~no•lnclf rou coukt 1oto ~nrl
10 • d17 ouc wllll 7u1u ram11, , or •••• hin: 1 tod•I ,,enhtl out . M .n .c
nlrotlNI you r 11ft, Tbt M11tn1! pbn ,. ... IM Ill.ID .,,. tllld they •CH.1111 li • li.I•
ork rota I? moatbl In ldnnre. No 11K:II 11w1 1 , on ruan7 00..~a.10 .. , 1N øi«1 workc
oMft,lolbooo, ""'•od,... ,~, .. , OtfR6o<hp b<iol • d,y Y"' •= '""'

up

i Beijing (1995), Har Verden råd
til kvinner? (1997), kvinner og
makt i globalt perspektiv (1998)
og GATS/ WTO (2002) stått p å
programmet. Men utover Liza
Maza har økonomien ikke gjort
det mulig å invitere langveisfarende gjester. I 1997 hadde
Kvinner på tvers kontakt med
Women of the Waterfront, som
var kvinnestøttegruppa til de
streikende havnearbeiderne
i Liverpool. De fikk ikke til
å komme, men sendte en hilsen
til konferansen, og det ble samlet
inn penger til de streikende.
Egen organisering av kvinner
er i liten grad tatt opp som eget
tema. Kvinner på tvers hadde
besøk fra Tjeiligaen i Sverige
i 1995, en kvinneorganisering
innenfor svensk LO.
Kvinneorganisering innenfor
fagbevegelsen, både i mannsdominerte og kvinnedominerte
yrker, sto på programmet i 1998.
I 1999 og 2000 ble
konferansene kombinert med en
markering i Spikersuppa lørdag
formiddag for å gjøre Kvinner på
tvers mer synlig. Tema i 1999 var
inspirert av den svenske boka
Fittstim. Tema i 2000 var
seksualisert vold mot kvinner,
med appeller både fra MIRA,
Ressursenter for innvandrerog flyktningekvinner, Aksjon
rettssikkerhet for kvinner og Sett

grenser, aksjon mot seksuell
trakassering i skolen. I 2001 holdt
deltakerne en støttemarkering for
de streikende ved restauranten DS
Louise på Aker Brygge da de
streiket for tariffavtale.
Innlederne

Innlederne på konferansen har
avspeilet at dette er Kvinner p å
tvers. Kvinneforskere har bidratt
siden første konferanse.
Fagforeningsledere og tillitsvalgte
p å ulike nivåer er blitt invitert til
å innlede, gjerne fra flere
organisasjoner samtidig for
å bidra til dialog på tvers der og
da, og for å knytte dem nærmere
til Kvinner på tvers. Kvinner fra
kvinneorganisasjonene har stilt
opp. Behovet for kjente navn for
å trekke deltakere har til dels stått
opp mot et ønske om mer dagligdagse erfaringer og grasrotperspektiv. Konfrontasjoner
mellom ulike syn har vært
brukt noen ganger, som f.eks.
i diskusjonene om velferdsmeldinga og om privatisering.
Noen ganger har arbeidsgruppa sjøl laget kollektive
innlegg for å få fram et perspektiv
på tvers. Arbeidsgruppa har
også oppsummert at det er gode
erfaringer med innledere som
møter arbeidsgruppa på forhånd
for å diskutere innledning og
opplegg. Dette gir innspill til

M . . ... ••• • ~

Women an the Waterfront var kvinnestøttegruppa
til de streikende havnearbeiderne i Liverpool
i 1997, som besto av koner, kjærester, søstre,
mødre. Faksen ble sendt til kvinner på tvers.

Hun sier videre:

"A v ære ekstra mye mannfolk
er et alternativ til den økonomiske
makta som kilde til styrke ...
Mannlighet kan også, som i diktet
over, mobiliseres som en kilde til
styrke i klassekampen, altså
mannlighet som motmakt."
Hun mener at dette kan gjøre
det lettere å forst å hvorfor gubbeveldet i fagbevegelsen er så utrolig
seiglivet. I dag er problemet med
denne kulturen at den fungerer
dårlig som motmakt, ved at den
splitter kvinner og menn fra
hverandre og er ute av stand til
å ta opp i seg og utløse den krafta
som kvinnene representerer.
Den tradisjonelle klassebevisstheten har stått sterkest
i den tradisjonelle fagbevegelsen
i industrien, med sterke klubber.
Men også en organisasjon som
Norsk Kommuneforbund
i offentlig sektor har historisk
vært en tydelig klasseorganisasjon, på tross av at
forbundet har organisert alle
fra topp til bånn, også sjefene.
Fagforeningene utenfor LO har
til dels en annen historie, men
mange av dem har utviklet seg til
kampvillige fagforeninger og
styrket fagforeningsbevisstheten,

bevisstheten om behovet for
å organisere seg som arbeidstakere mot arbeidsgivere og
makta. Likevel vil klassebegrepet
sannsynligvis være mer fremmed.
Flere av disse organisasjonene
består av kvinner med 3-årig
høyskoleutdanning, og
spørsmålet om hvilken klasse
de tilhører, er både uklart og
omstridt. I disse organisasjonene
har nettopp økt kvinnebevissthet
ført til økt kampkraft og
solidaritet.
Kvinner på tvers har hele tida
hatt en bevisst og tydelig fagforeningsforankring. Lønn/
tariffoppgjør, arbeidstid,
privatisering, forsvar av velferdsstaten har vært gjennomgående
tema. Felles kamp mot arbeidsgiverne har stått på dagsorden.
Fagforeningstradisjonen har også
satt sitt preg på gjennomføringen
av konferansene, i så stor grad at
dette har ført til reaksjoner fra
kvinneaktivister, som til tider ikke
har følt seg helt hjemme.
Spørsmålet om klasse og
klassebevissthet er bare delvis
gjort eksplisitt og tatt opp som
en del av grunnlaget. Temaet er
sentralt i Kjersti Ericssons tekst
om Kvinner på tvers sine egne
bilder, avduket i 1996, en tekst
som var med å forme Kvinner på
tvers sin oppfatning av seg selv.
Likevel er det lite tematisert,
bortsett fra på konferansen i 2000

- Fagbevegelsen og kvinnebevegelsen - som ild og vann?
der ulike syn på forholdet
mellom arbeiderklassen og
kvinnekampen ble diskutert.
Klassebegrepets uklare stilling
kom til uttrykk i 1997
i forbindelse med at det ble laget
transparenter med noen av grunnpremissene for Kvinner på
tvers. Enkelte reagerte på en
formulering om at fagforeninger
bygger på og utvikler klassebevissthet. For å favne bredden
var det viktig å endre dette til at
fagforeninger bygger på og
utvikler klassebevissthet og/ eller
fagforeningsbevissthet.
Klassebevissthet handler ikke

bare om fagbevegelsen. Temaene
Kvinner på tvers har tatt opp,
som for eksempel angrepene
p å velferdsstaten, er forsøkt
behandlet fra en samfunnsmessig
vinkel, mest mulig sett nedenfra,
fra vanlig folks perspektiv. Dette
kan tenkes å bidra til å styrke
klassebevisstheten, uten at
begrepet klasse blir eksplisitt.
Kvinnebevissthet

Kvinneorganisasjoner organiserer
på basis av kjønn, og det er
kvinnenes interesser som kvinner
som står i fokus . Kampen utvikler
kvinnebevissthet, bevissthet om at
problemene kvinner møter ikke
skyldes egen utilstrekkelighet,
men systematisk og strukturell
undertrykking som kjønn. Dette
er en forutsetning for å ta opp
kampen. Erfaringer viser at slik
kvinnebevissthet m å tilføres
mannsdominerte organisasjoner
utenfra, gjennom kvinner som
tar aktivt del i ulike former for
kvinnekamp.
Den moderne kvinnebevegelsen i Norge har i stor
grad tatt opp saker som er av
betydning for vanlige kvinner og
har på mange måter overskredet
den historiske motsetningen
mellom arbeiderkvinnebevegelsen
og den borgerlige kvinnebevegelsen. For eksempel har
kampen for sjølbestemt abort og
kampen mot porno i stor grad
vært kamper om kvinners
menneskeverd og syn p å seg selv
og vært breie massebevegelser.
Likevel er det slik at det i kvinnebevegelsen spontant lett blir til at
noen kvinners interesser får mest
gjennomslag og oppmerksomhet,
og det er ikke arbeiderkvinnenes.
Diskusjonen om kvinnelige ledere
er et eksempel på dette. Kvinner
i arbeiderklassen har også synes
at det har vært vanskelig
å kritisere kvinnebevegelsen,
fordi det kan bli oppfattet som
brudd på enheten og bli møtt
av holdninger som at de ikke er
kvinnepolitiske nok.

'
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Kompen mot vo ld mot kvinner er en sentral del av kvinnekampen og er en del av kompen om
kvinners syn på seg selv.

De felles kvinneinteressene - og
til dels også interessen for kvinnepolitiske spørsmål - ligger
i bunnen og gjør Kvinner på
tvers-samarbeidet mulig og
ganske ukomplisert på tross av
mange skiller. Slik formuleres det
av en jeg intervjuet:
"Disse damene har ulike
erfaringer, men masse likheter
i sakene man erfarer i jobbsituasjoner, i tariffspørsmål, ja
i arbeidslivet generelt, uavhengig
av om vi er lavtlønnede eller
høytlønnede eller middelklasse.
Akkurat når det går på kjønnsspørsmålet så har vi veldig, veldig
mye felles også i dag."
Programmene på
konferansene har bevisst lagt opp
til å utvide temaene utover mer
tradisjonelle fagforeningstemaer
som lønn og arbeidstid for å øke
kvinnebevissthet og kvinnepolitisk engasjement.
Kvinne og klasse - privat og offentlig
sektor

Kvinner på tvers ser seg selv som

et forsøk på å skape et forum der
det er mulig for kvinner å ta opp
sine interesser og sine erfaringer
som hele mennesker. Her skal
kvinner være hovedpersoner og
de typiske, ikke er problem eller
de som er annerledes . Kvinner på
tvers skal være et forum der
interessene som kvinner og som
klasse løper sammen, ikke
atskilles, et forum for å styrke
både kvinnebevissthet og klassebevissthet og skape et nytt felles
ståsted og grunnlag for nye måter
å jobbe på.
Samtidig arver også Kvinner
på tvers dilemmaene og
tvetydighetene, og det er viktig
å gå inn i dem for å finne måter
å gå videre.
Kvinner på tvers har fått
negative reaksjoner, særlig fra
aktive kvinner i industri og
transport, på at konferansene er
dominert av offentlig sektor, både
når det gjelder folk og problemstillinger. Svaret har ofte vært
å invitere kritikerne til å være
med å prege konferansene

gjennom å delta i arbeidsgruppa,
men det har vært vanskelig å få til.
Dette kan ha mange årsaker. En
av mine informanter minner om
at industrien har vært og er under
et veldig press, med nedlegginger
og oppsigelser, og at arbeidsforholda blir stadig tøffere, slik
at tillitsvalgte sitter igjen og skal
administrere elendigheten og ta
seg av alt. En annen er opptatt av
at forholdene for tillitsvalgte er
helt forskjellige . Hovedavtalen
i offentlig sektor gir langt bedre
rettigheter og muligheter til
å jobbe med fagforening, og
derigjennom med Kvinner p å
tvers. En reflekterer over andre
forklaringer: "Kanskje kan det
være at man politisk sett rakker
litt ned på det private, for man
ønsker en velferdsstat og offentlig
drift av det meste og sånn, så at
man på en måte har to ulike
verdener."
Det er store forskjeller
mellom avtaleverk, lønnssystemer
og organisasjonsforhold i privat
og offentlig sektor. Gjensidig
kunnskap om lønns- og arbeidsforhold er liten, slik at mytene,
f.eks. om alle godene i offentlig
sektor, får god plass. En mangler
på mange måter et felles språk for
å snakke sammen, både om
likheter og forskjeller, selv om
dette endrer seg raskt med
privatisering og foretaksreformer.
Forskjellene har også kommet
til uttrykk i diskusjonene på
Kvinner på tvers-konferansene,
bl.a. har kvinner fra privat sektor
i større grad uttrykt skepsis til
6-timersdagen, særlig ut fra
hva som er realistisk å få til
i konkurranseutsatte bedrifter.
Det er mulig å tenke seg at
kvinner fra de gamle kjerneområdene i arbeiderklassen
i privat sektor, kan føle seg
fremmede for kulturen og den
underliggende kvinnepolitiske
orienteringen p å konferansene,
at det ikke bare handler om for
mye offentlig sektor, men for lite
tradisjon elt arbeiderklassepreg.
Internasjonalt finnes mye
litteratur om det kompliserte

uttalelse, med kvinneperspektiv,
til velferdsmeldinga.
Da Kvinner på tvers startet
opp, var LOs offisielle standpunkt fortsatt negativt til egen
kvinneorganisering. Det hadde
vært standpunktet siden LOs
kvinnenemnder ble nedlagt, etter
vedtak på LO-kongressen
i 1969<3l_ Kvinner på tvers ble
positivt omtalt av Ester Kostøl,
LOs daværende nestleder, på
Trondheimskonferansen høsten
95. Dette ga Kvinner på tvers
legitimitet. Samme år ble LOs
standpunkt til egne tiltak for
kvinner revidert.
I løpet av andre halvdel av
90-årene ble også annet samarbeid
på tvers i fagbevegelsen, og med
organisasjoner utenfor, mer
dagligdags. Men Kvinner p å tvers
hadde vært med å bryte noen
barrierer.
Innenfor og utenfor systemet
Kvinner på tvers har vært et
forum for uformelle diskusjoner
på tvers av organisasjonene. Det
har vært en plass til å tenke høyt,
også for tillitsvalgte, uten alltid
formelt å måtte representere
organisasjonens linje. Målet har
jo nettopp vært å kunne skape

politikk og nye ideer gjennom
å dra nytte av mangfoldet av
erfaringer. For å få til dette har
det vært viktig å være litt utenfor
den nokså fasttømrete fagforeningsstrukturen. Dette har også gitt
rom for en egen kvinnelønnsplattform<4l_
P å den andre siden har
Kvinner på tvers hatt innflytelse
på diskusjonene i de ulike
. .
.
orgamsasionene giennom
medlemmene, men også gjennom
at tillitsvalgte og kvinner
i ledelsen i foreninger og forbund
har deltatt aktivt på konferansene.
Slik deltakelse har delvis vært
sikret gjennom å invitere dem
som innledere og kommentatorer.
Flere organisasjoner

Allerede på den andre konferansen - i 1995 - sto 15 organisasjoner som initiativtakere, og fra
1996 har arrangørtallet ligget
rundt 20 ulike organisasjoner,
hvorav de fleste fagforeninger.
Deriblant finnes alle de store
kvinnedominerte fagforeningene
i offentlig sektor. Mange av
organisasjonene deltar også med
representant i arbeidsgruppa, men
det er også flere som støtter opp
om arbeidet uten å ha kapasitet til

å delta.<5l
Flere byer

"I tillegg så snakket vi jo ganske
mye om at ideen skulle spre seg
og man skulle gjøre folk i stand
til å arrangere det rundt omkring
i Norge. Skape entusiasme for
det og spre ideen om det å styrke
kvinneperspektivet på flere
måter enn en organisasjon eller
bevegelse kan. "
(Sitat fra en av initiati vtakerne)

Bergen startet opp med lokale
konferanser allerede i 1995, under
navnet Kvinne er kvinne best
i vest. Siden har det vært
konferanser hvert år, med brei
oppslutning på tvers. 2002 var
det ingen egen konferanse, isteden
inngikk arbeidet i en større
konferanse om kjønnsbasert
forfølging. Kvinne er kvinne best
i vest fikk Bergen Kommunes
likestillingspris i år 2000.
Den første Kvinner på tverskonferansen i Stavanger samlet
nærmere hundre deltakere.
Temaer var bl.a. lokale erfaringer
med privatisering, outsourcing
og fleksibilisering og likelønn.
Det har siden vært holdt flere
konferanser, og Kvinner på tvers
har også her fått kommunens
likestillingspris (1998).
Tromsø hadde sin første
Kvinner på tvers-konferanse
i forbindelse med 8.mars 1996.
Kvinnefronten, Lærerlaget,
Kommuneforbundet, Helseog sosialforbundet og Sykepleierforbundet tok initiativet.
Høsten 1997 var Kvinner på tvers
aktivt med i aksjonen Slå ring om
velferdsstaten, et bredt samarbeid
der både fagbevegelsen, kvinnebevegelsen og brukerorganisasjonene var med. Kvinner på tvers
har også hatt konferanser i 1999
og 2001.
Konferansetemaer gjennom 10 år

Eva-Mo Ho lmen (f. v.), Janne Olsen, Siri Jensen og Annette Nielsen, olle aktive i arbeidsgruppa, til
fotografering på konferansen i 1996.

Kvinner på tvers ble startet opp
med utgangspunkt i bevegelsene
rundt kvinnelønna og for

3
Se artikke len om kvinneorganisering i dette heftet.
' Se artikkelen om lønn.
5
Liste over deltakende organisasjoner, se bok i heftet.
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strategier for kvinnelønnskampen,
EØS/ EU - ko nsekve nser fo r lønn
og arbeid og seksuell trakassering
i arb eidslivet. Andre dag handlet
om velferd sstaten - utvikling eller
avvikling.

forh oldet mellom kvinneund ertry kking og kl asseund ertry kkin g, kvinnekamp og klassekamp og erfaringe r med at
kvinner i arbeiderklassen har
p roblemer med å fø le seg helt
hj emme, båd e i fa gbevegelsen
og kvinnebevegelsen .
Parnila Sugirnan har stud ert
bilarb eiderne i Canada på 70- og
80-tallet. Hun analyserer mange
aktive kvinners behov for
å distans ere seg fra populære
oppfa tninger om fe mini sme og
markere en annen ideologi. Dette
på tross av at de i sin egen kamp
hadd e anvendt prinsipper og
strategier fra kvinn ebevegelsen
og også alliert seg med erkl ærte
fe minister i lokalsamfunnet, på et
vis handl et so m fe minister. D ette
er gjenkjenn elig fortsa tt, mine
intervjuer bekrefter at det fo rtsatt
er svært få som kaller seg
fe minister i fagbevegelsen.
Sugiman peker på at
fagfo renin ga fo r de kvinnelige
bilarb eid ern e er et vikti g redskap
fo r å oppnå endring. Samtidig har
kvinner måttet slåss inn afor en
maskulin sammenh eng. D e har
derfor fo rsøkt å kombin ere
va nlige fagforeningsprinsipper
med ideer om kvinners retti gheter
på en måte som gir mening fo r
dem selv og er akseptable og

Konferansen var preget av at en
hadd e skapt n oe nytt. Kvinner på
tvers oppsumm eres slik:
"Kv inner p å tvers er først og
fremst en ide, en måte å jobbe p å.
I deen om at samarbeid mellom
fagforen inger, k lubber, kvinneorganisasjoner, på tvers, uten/or
systemet, formelt og uformelt, er
nødvendig for å slå gjennom med
kvinners interesser i smått og
stort."
"Vår styrke og mulighet som
Kvinner på tvers, ligger i at vi står
uten/or det etablerte systemet og
kan konsentrere oss om det som er
fe lles og utnytte styrken i å være
mange. Vi k an utvikle nye måter
å job be på, vi kan stille krav til
myndighetene og mobilisere
opinionen, samtidig som vi også
har fo lk i forhandlingsposisjoner.
Vi er overalt."
(s itat fra oppsummerin ga)

O ppsummeringa to k også va re på
man gfoldet:
"Vi er her fordi vi er utålmodige
- vi vil handling. Kanskje
hadde noen håpet at vi skulle ha
kommet lenger, feks. på lønnstrategi. Andre er kanskje litt i tvil
om den store enigheten og tenker
på alle dem som ikke er enige og
ikke er her. Gruppediskusjonene
viste mangfoldet og forskjellene.
D et skal v i ta vare på. D et gir oss
styrke."
Kvinner på tvers går videre

Konklusjo nen var klar samarb eidet måtte fo rtsette. For
å sikre dette to k arb eidsgrupp a
som hadde jobbet fram
konferansen, ansvar fo r å føre
arb eidet videre. D ette gjord e
de som enkeltpersoner, so m
representanter fo r organisa sjon ene hadd e de væ rt avhengig
av et videre mand at. Ildsjelenes

il
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Hotell - og restourontorbeiderne hor vært viktige for Kvinner på tvers sitt arbeid både i kvinnelønnskampen og i forho ld til kvinner med minoritetsbakgrunn.

ro ll e va r viktig - og slik har det
fortsatt fra m til i dag.
H ele tida har det vært slik at
organisasjonene gir sin fo rmelle
støtte til hver enkelt konfe ranse
og arran ge ment, og at i peri oden
i mell o m er det en grupp e av
enk eltperso ner som bærer
arbeidet videre. Dette har vært
viktig for å gjøre det mulig
å handle. O rganisasjoner som
støtter konfe ransene, støtter ikke
nødve ndi gvis fanemarkeringe r
eller aksjoner. N oen organisasjoner har etter hvert gitt mer
generell støtte til Kvinner på
tvers, men fo rmelt behandles
støtten til konfe ranse ne hvert år.
D ette gir både en robu sth et og
en sårbarhet. D et er robu st
i fo rhold til at støtten fra
organisasjonene kan variere, men
det er sårbart i fo rh old til at
enkeltperso ner er viktige drivkrefter. Ko mbinas jonen av enkeltpersoner med stort engasj ement
og fo rank ring i organis as jonene
har likevel trolig vært en forut -

setning fo r at Kvinner på tve rs
har kunnet overleve. Erfaring
viser at det er lettere å sette av tid
til Kvinner på tvers når en har det
so m en del av fagfo reningsansvaret sitt.

D ette still er oppgaven med
å analysere mer nøya kti g hva som
er de konkrete betingelse ne, både
når det gjelder manns do minans
og klasseundertry kking, for
kvin nenes kamp på ulike
arbeid splasser og inn afo r offentlig
og privat sektor.

O gså Su sanne Franzway tar opp
de samme dilemm aene. D e fl es te
kvinnene i hennes materiale av
aktive fagfo renings kvinner h add e
også blandede fø lelser angåend e
kvinn ebevegelse n. Hun viser til
CaroI Bacchi som nettopp
argumenterer fo r at grupp er av
kvinner tyr til ulike strategier, på
ulike tidspunkter, avhengig av de
p olitiske betingelsene. Susanne
Franzway legge r særlig vekt på
betydningen menns motstand har
fo r kvinners strategier:
"H vis en argumenterer for at
kvinners situasjon blir formet av
menns dominans/orhold, fø lger
det at det å utfordre denne
dominansen ikke bare er et
spørsmål om å ha en riktig teori
og strategi. D ominans/orhold
består av ulik makt og at en side
dominerer den andre. D ette igjen
virker inn på sannsynligheten for
å lykkes med ulike frigjøringsstrategier. "

Harriet Bradl ey finn er i sin
omfattend e und ersøkelse av ulike
arbeidsplasser i N ord-England
en generell tendens til at fo lk som
var klar over en form for ul ikhet
også va r sensitive overfo r andre
for mer. På den måten er kvi nneog klassebevissthet ikke
nødvendi gvis motsetninger, men
kan ko mme i tillegg til hvera nd re.
H un skriver:
"D ette er et avgjørende punkt,
for tidlig arbeid om arbeidende
kvinner innebar at k v inner måtte
v elge mellom k lasse- og kjønnslojalitet. Kjønnsbevissthet ble sett
som atskilt fra en generell
arbeiderklassebevissthet. Seinere
arbeid har også gått i retning av
å framstille k lasse og kjønnspolitikk som kvalitativ t
forskj ellig, k lassepolitikk basert
på krav om omfordeling, og feminisme bygd på krav om kulturell
anerkjennelse og inkludering.
I motsetning til dette peker mitt
arbeid i retning av at kjønns-

(Susann e Franzway, 199 7, s. 132)

En ide, en måte å jobbe på

Kvinner på tvers er en id e,
en måte å jobbe på. N oe av
hensikten med Kvinner på tvers
har væ rt å stimulere til samarbeid
på ulike områder på tvers av
skillene, uavhengig av hvo rdan
dette organiseres. Berge n va r
tidlig ute med eget sam arb eid, ved
en misforst åelse fikk de inntrykk
av at de ikke fikk bruke Kvinner
på tve rs-navnet og valgte sitt eget:
Kvinne er kvinne bes t i ves t.
Kvinner på tve rs har også hatt
fo rbindelser til Sam arb eidsgrupp a
fo r 6-tirnersd agen som etter å ha
væ rt i intens aktivitet n oen år på
80-tallet, korn i gang igjen i 95,
og det var rundt samme tid srom
samarbeid mellom ulike organisasjoner om en kritisk hø rings-

- ----- -----.,..-,- - ~-- -- - ~- ----- -- - --- - ---- - '\_ ,

legitime fo r arb eiderklassemenn.
Kort sagt, skriver Sugi rnan, de har
utviklet en fe mini stis k fagfo reningsjobbin g, en måte å jobbe
på, som er fo rmet av fo rholdet
mellom menn og kvinner og
mellom arb eid sgivere og
arbeid ere.

Sykeple ierne spiller både på klasse og kjønn i streikekampen i 2002 .
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og klasseinteresser og bev issthet
henger sammen på en m er
komplisert måte. "
(H arri et Bradl ey, 1997, s.1 85)

Videre går hun konkret inn
p å hvordan kvinnebevissthet og
klassebevissthet formes i et
komplisert samspill mellom
bakgrunn/ oppvekst, erfaringer
både i og utenfor arbeidslivet og
hvordan kjønn og makt spiller
seg ut på den enkelte arbeidsplass.
Kvinner på tvers har erfaring
med at kvinnelige tillitsvalgte
i industrien kan være like opptatt
av kvinnespørsmål som de som
jobber i offentlig sektor. Kvinner
på tvers hadde i 1997 et eget møte
om kvinnelønn i privat sektor
i forkant av konferansen. Dette
brakte fram mange av de samme
problemstillingene som i offentlig
sektor, og flere i tillegg. Kritikken
var minst like skarp både av
mannsdominans i fagbevegelsen
og konkret diskriminering på
jobb som i offentlig sektor.
Møtet førte til at flere deltok på
konferansen, bl.a. i et eget
verksted som førte til et utvidet
kvinnenettverk.
Samtidig utgjør industri (og
deler av transport) et tungt
mannsdominert område med
sterk organisering på arbeidsplassen. Kvinnen es strategi må bli
preget av behovet for å balansere
samarbeid med menn i den
daglige kampen mot arbeidsgiver
med både kamp for kvinners
interesser og mot kvinnediskriminering. De konkrete
forholda varierer både mellom
privat og offentlig sektor, mellom
kvinnedominerte og mannsdominerte arbeidsplasser, men
også innafor disse områdene.
Klasse og kjønn kom også til
uttrykk p å konferansen i 2000,
der kvinner med ulik bakgrunn
stilte utfordringer til kvinnebevegelsen og fagbevegelsen.
Ingrid Grundt fra transport
ønsket en fagbevegelse der
ledelsen presser på for et
tydeligere likestillingsperspektiv
i alle saker, og en k v innebev egelse
som er tydeligere på at like-

stillingen også tj ener menn, fordi
det er en foruts etning for en felles
kamp for et samfunn uten undertrykking av no en .
Kvinner p å tvers har hatt
fokus på å styrke kvinnenes
bevissthet og kamp, både n år det
gjelder felles kampsaker i fagbevegelsen rettet mot stat og
kapital og når det gjelder
spørsmål der menn er utøvere av
undertrykkinga. Spørsmålet om
samarbeid med menn har spilt en
underordnet rolle i diskusjonene,
selv om Kvinner på tvers har hatt
en positiv holdning til allianser.
Kanskje gjaldt Ingrids utfordring
også Kvinner på tvers.
Uenighet blant kvinner
Uenighet blant kvinner kan være
vanskelig. Kvinner er oppdratt til
å ta vare på den gode stemningen,
og kritikk kan også oppfattes,
både av sender og mottaker, som
brudd på en slags forventet
kvinnesolidaritet. I stedet kan
uenigheten bli vag og ubehagelig.
Motsetningene mellom
kvinner, når det gjelder å håndtere
klasse og kjønn, kommer fram
i liknende former over hele
verden der kvinner slåss. Dette
tyder på at det har å gjøre med
grunnleggende betingelser for
kampen. Likevel har det ført
til mistillit og gjensidige
beskyldninger om ikke å være
nok arbeiderklasse, men
borgerlige feminister, eller ikke
være nok kvinne, men manipulert
av menn.
Det kan være mer fruktbart
å se ulik strategi som et uttrykk
for ulike konkrete betingelser slik
Sugiman og Franzway tar opp.
Det gjør det lettere å respektere
hverandre, og det blir mer
interessant å forstå hverandre
og de forholda vi slåss under, for
å lære mer om undertrykkingas
former og hvordan det er mulig
å slåss. Hva skiller betingelsene
for kampen i industrien, privat
service, i offentlig sektor - og på
de ulike arbeidsplassene? Dette
kan nettopp være viktige temaer
for Kvinner p å tvers. En slik

tilnærming kan o gså bidra til
å unngå enkle generaliseringer.
Kvinner på tvers sin rolle

I oppsummeringa fra diskusjonen
om forholdet mellom fagbevegelsen og kvinnebevegelsen
i 2000, ble det stilt spørsmål om
et nærmere samarbeid mellom
disse bevegelsene krever at begge
sider tar innover seg det Kjersti
Ericsson kalte den dype
tvetydigheten som finnes både
i fagbevegelsen og
kvinnebevegelsen:
"- Fagbevegelsen som en
bevegelse bygd rundt en mannlig
arbeider som modell, der
kvinnene ikke helt passer inn
og sees som et problem og
- Kvinne bevegelsens historiske
tvetydighet i forhold til arbeiderklassens kvinner. "
Kvinner på tvers, som en
organisering på tvers av dette
skillet, er i en posisjon til å kunne
jobbe med begge disse tvetydighetene. Da er det nødvendig
å jobbe bevisst med å bli et forum
der også kvinneaktivister utenfor
fagbevegelsen og fagforeningskvinner, som føler avstand til
kvinnebevegelsen, oppfatter at de
er viktige og at de har noe å lære.
Slik kan Kvinner på tvers sees
som et bidrag til at vanlige
kvinner, eller mer høytidelig,
kvinnene i arbeiderklassen og det
arbeidende folket, blir seg bevisst,
og utformer aktivt, sin felles rolle
i kampen mot kapitalens offensiv
og for et samfunn der kvinner er
mennesker og mennesker er
viktigere enn profitten.
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føltes også på mange måter som et
dristig sprang der en ikke riktig
kunne vite hva reaksjonene ville
bli.
Veivalg

"Det jeg syntes var veldig
spennende med kvinner på tvers,
det var at det ikke bare var fagforeninger, men organisasjoner for
øvrig, som ga det et mye bredere
perspektiv, og som også tilførte
fagbevegelsen et dypere kvinneperspektiv. "
Slik formulerer en av dem som
var med å starte opp Kvinner på
tvers seg i dag. Til grunn for
initiativet lå ideen om et
samarbeid mellom kvinner på
tvers av kvinnebevegelsen og fagbevegelsen, på tvers av hovedorganisasjoner og av offentlig
og privat sektor. Det ble derfor
viktig allerede fra starten å få med
organisasjoner som kunne sikre
denne bredden.
På tvers av kvinnebevegelse og
fagbevegelse var på mange måter
grunnideen i Kvinner på tvers.
De to bevegelsene har svært ulik
historie, tradisjoner, måter å tenke
og jobbe p å. Kvinner trenger
begge, samtidig som det er
nødvendig å utvikle nye strategier
i et forum som bygger over disse
skillene og gir rom for kvinner
som i dag ikke føler seg hjemme
i noen av tradisjonene.

P å tvers av hovedorganis asjonene var viktig for å bry te ned
gammel skepsis . Innenfor LO ble
fortsatt betegnelsen gule forbund
brukt om andre organisasjoner.
Dette er et begrep som stammer
fra en historie der gule forbund
ble dannet i konkurranse med LO
for å demme opp for kampkraftige foreninger, og sett på som
streikebryterorganisasjoner. Dette
passet særs dårlig på de store
kvinnedominerte yrkesforbundene innenfor YS og AF.
På den andre siden rådet fortsatt
tilsvarende skepsis til LO, mye på
grunn av den tette forbindelsen til
Arbeiderpartiet.
Erfaringene fra Kvinnen es
tariffaksjon var at kvinnene
i offentlig og privat sektor hadde
felles interesser, men lite
kunnskap om hverandres
situasjon. Organisasjoner, hovedavtale, tariffavtaler, forhandlingssystem, rettigheter, på alle
områder var det store forskjeller;
det var på et vis som to ulike
verdener.
Ønske om et mer uformelt
samarbeid var en viktig årsak til at
det ble valgt å satse på samarbeid
på Oslo-nivå, framfor mellom de
sentrale organisasjonene, selv om
det skulle være en landsomfattende konferanse. Med
sentrale organisasjoner ville
organisasjonsinteressene fort bli
sterkere.
De som startet opp brant for
ideen, og for å komme i gang var
det naturlig å ta uformell kontakt
med ildsjeler innenfor ulike
foreninger. Først etter at denne
gruppa hadde laget en hovedskisse av konferansen, gikk det ut
formell invitasjon til foreningene
om å stå som arrangører av
konferansen og/ eller bevilge
penger og/ eller være representert
i arbeidsgruppa.
Et slikt samarbeid p å tvers var
ikke hverdagskost i 1993/ 94.
Denne framgangsmåten ble derfor
i utgangspunktet valgt for å gjøre
det enklest mulig å få det til. Det
viste seg å være en fruktbar måte

å arbeid e p å.
En val gte bevisst ikke
å invitere representanter for
kvinneorganisering innenfor de
politiske partiene til å være med
i arbeidsgruppa. Dette fordi en
ikke ønsket å understreke partipolitiske skiller og interesser eller
gjøre dem til tema.
Konferansen skulle være
innrettet p å kvinner i fagforeninger og kvinneorganisasjoner, på vanlige
medlemmer så vel som tillitsvalgte
og ledelse. Konferansen ble derfor
lagt i en helg, og det ble satset på
lav deltakeravgift for å gjøre det
lett å delta uten å ha en
.
. .
orgamsasJon 1 ryggen.
Konferansen var åpen for menn,
men mobiliseringa var innrettet
på kvinner.
Arbeidet med konferansen
foregikk i et forum med
representanter for de ulike
organisasjonene, og avgjørelser
ble tatt i fellesskap på en måte
som respekterte forskjeller.
Navnet Kvinner på tvers dukket
opp i diskusjonen om tittel på
konferansen.
Disse veivalgene som ble gjort
i forbindelse med den første
konferansen, har vist seg å være
levedyktige grunnpillarer i årene
etterpå.
Den første konferansen

Den første konferansen ble
avholdt i Ingeniørenes Hus,
i september 1994, med bortimot
200 påmeldte, noen få menn.
6-timersdagen sto først på
programmet. En av dem jeg
intervjuet husker fortsatt hvilket
inntrykk det gjorde at helt vanlige
kvinner kunne ta kampen opp
med en statssekretær og en
NHO-leder, og ha bedre
argumenter for 6-timersdagen enn
de hadde mot. Det var kvinners
virkelighet som dominerte
diskusjonen, ikke premissene om
at "vi" ikke har råd, som daglig
dominerer media og samfunnsdebatt.
Videre p å programmet sto
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Diskusjonene gikk i de kvinnedominerte fagforb undene,
Likestillingsrådet dro i gang en
likelønnskampanje. Også LOs
leder Yngve Haagensen snakket
om likelønn.
Når det gjaldt kampen for
6-timersdagen, hadde det vært
ulike typer samarbeid mellom
kvinnebevegelsen og enkelte
fagforeninger helt fra begynnelsen
av 1980-tallet, både gjennom
Samordningsgruppa for 6-timersdagen og etter initiativ fra
Kvinnefronten. Da arbeidsløsheten og hardere klima presset
6-timersdagskravet på defensiven,
var det nettopp kvinneforbundene
som holdt stand og i samarbeid
hindret at det ble strøket av
handlingsprogrammet på
LO-kongressen i 1989.
I Oslo tok Kvinnefronten
på begynnelsen av 1990-tallet
initiativ til et samarbeid med
fagforeninger i offentlig sektor
om å få til et prøveprosjekt med
6-timersdagen i Oslo kommune.
Arbeidet med prøveprosjektet
hadde gitt erfaringer med at
samarbeid med kvinnebevegelsen
var en viktig forutsetning også
for samarbeid på tvers mellom
fagforeningene. Når Kvinnefronten var tilstede som likeverdig
part, forandret forumet seg fra
å være et faglig forum, der fagbevegelsens spilleregler,
organisasjonsmarkeringer og
fraksjonsforb ud var rådende, til
et friere samarbeidsforum der
man ikke var bundet opp på
denne måten. Dette hadde skapt
en gjensidig tillit som var viktig
i forhold til oppstarten av
Kvinner på tvers .
Høsten 1988 hadde
fagforeninger i Trondheim tatt
initiativ til en faglig konferanse,
som seinere skulle ende opp som
en årlig tradisjon i regi av LO
2
TrondheimC
l . Trondheimskonferansene inspirerte til
diskusjon og felles aktivitet i fagbevegelsen, men kvinneandelen
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var relativt lav. Og konferansen
henvendte seg i utgangspunktet
først og fremst til organisasjoner
innenfor LO, det var fortsatt strid
om samarbeid på tvers av hovedorganisasjonene. For en del
kvinner som deltok var det derfor
nærliggende å tenke seg en
konferanse for kvinner på tvers av
hele fagbevegelsen. Det ble også
gjort noen konkrete forsøk på å få
Oslo Samorg til å ta initiativ til en
kvinnekonferanse, uten at det
førte fram. Konferanser på tvers
var fortsatt en kontroversiell sak.
Det samfunnsmessige grunnlaget for det økende kvinnesamarbeidet var det som kalles den
store norske kvinnerevolusjonen,
den eksplosive økningen av
kvinners deltakelse i lønnet arbeid
gjennom de siste 25 årene.
Kvinners yrkesaktivitet hadde
skapt voksende krav og forventninger om et arbeidsliv og
et samfunn der det var likelønn
mellom kvinner og menn, og der
det skulle være mulig for begge
kjønn å kombinere full jobb og
familie. Det at stadig flere kvinner
forsørget seg sjøl og stadig flere
familier var avhengig av kvinners
lønn, var kommet i skarp motsetning til den lave kvinnelønna
og skapte et objektivt grunnlag
for kamp. Men kvinners kamp for
å oppnå dette ble hindret både av
mannsdominans og oppsplitting
i ulike organisasjoner der kvinneperspektivet ble underordnet.
Kvinnebevegelsen og fagbevegelsen sto for to ulike sett av
kunnskaper og erfaringer når det
gjaldt lønn. Kvinnebevegelsen og
kvinneforskningen hadde fått
fram et omfattende tallmateriale
som viste at kvinner har mindre
lønn og inntekt enn menn, stort
sett uten å gå nøyere inn på
lønnssystemene i fagbevegelsen
eller forho lde seg konkret til
kravene ved tariffoppgjøret. Mens
fagbevegelsen behandlet lønn som
et kjønnsnøytralt spørsmål,
snakket om lavtlønte, men ikke

om kvinnene.
Lavtlønnsspørsmålet ble derfor et
mer eller mindre teknisk spørsmål
som måtte løses innafor hver
bransje. Tida var inne for et
samarbeid mellom kvinner i og
utenfor fagbevegelsen.
Kraft i saker som kvinnelønn
og 6-timersdag, gjensidig kontakt
og tillit og inspirasjon til et eget
forum på tvers av tidligere
skranker og skiller, var viktige
forutsetninger for at Kvinner på
tvers ble mulig. Mange av dem
som var initiativtakere hadde også
erfaring fra kvinnekamp og
kvinneorganisering på 70-tallet.
Samtidig var de politiske motsetningene i fagbevegelsen fra
70-tallet blitt svekket. Initiativet
kom på riktig tidspunkt, saken
var moden. Derfor ble det heller
ikke så vanskelig å få til når
initiativet først kom i gang,
kanskje lettere enn initiativtakerne hadde regnet med.
Samtidig var på tvers samarbeid i fagbevegelsen på
ingen måte blitt stuerent. Kvinner
som hadde kontakt på tvers av
forbund på midten av 1980-tallet
hadde møtt sterke reaksjoner.
Trondheimskonferansen var
i utgangspunktet blitt møtt med
kritikk og mistenksomhet. Så det

Anne Carlsen var en av initiativtakerne ti l
kvinner på tve rs.

Før LO Trondheim ble opprettet, sto Trondhe im Faglige Samorgan isas jon en del år som arrangør.
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"]eg tror at Kvinner på tvers har
vært veldig forut for sin tid på
mange måter og gått foran, bl.a.
ser vi liksom nå at privat og
offentlig sektor blir mer og mer
lik og at vi har mye mer til felles
og det har på en måte vært klart
i Kvinner på tvers i mange år. Så
jeg mener at Kvinner på tvers har
v ært en viktig bidragsyter
i forhold til likestilling og kvinnekamp i Norge, og i en sånn litt
flott, dynamisk moderne form, at
man har klart å søke nye veier og
gjøre ting på andre måter, frodig
kanskje, frodige kvinner."
(s itat fra et intervju )

Erfaringene har vist at det
finnes mye å samles om på tvers
av kvinnebevegelsen og fagbevegelsen som også har inkludert
andre interesseorganisasjoner. Det
har ikke vært noe problem å finne
felles temaer, problemet har heller
vært at det hele tiden er så mye
som skulle vært tatt opp. Ingen
temaer har vært vanskelig å reise.
Konferanser har vært en god
ramme for samarbeidet. Det er
lett å kombinere felles tema med
ulike vinkler og forskjellige syn,
og samtidig virke for styrket
enhet. Deltakerne har også
knyttet nye kontakter.
Konferansene har i liten grad
fattet vedtak. Samtidig har det
vært mulig å skape en viss felles
plattform og til en viss grad et
eget perspektiv. Dette er gjort
.
.
gJennom oppsummennger og
fors lag som deltakerne kan ta med
seg til bruk i eget arbeid og egne
organisasjoner. Aksjoner og
markeringer har vært organisert
særskilt av de organisasjonene
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å lære, få nye erfaringer, bli kjent
som har ønsket det.
med nye kvinner, og utvikle noe
Arbeidet med konferansene
nytt sammen bidratt til å holde
i arbeidsgruppa har gitt et forum
arbeidsgruppa i gang og gjøre det
for kontakt og utveksling av
mulig å etablere den på nytt og på
kunnskap og erfaringer, og har
nytt.
vært en viktig faktor i å skape et
Utviklinga i det norske
varig samarbeidsgrunnlag på tvers
av tradisjonelle skiller. Aktivistene samfunnet og arbeidslivet, med
stadig hardere
framhever det
angrep på
kvinnenettetablerte rettigverket de har
D et er vanskelig å slå heter, har bidratt
fått på denne
igjennom med kvinne- til å styrke
måten, og
betydningen
spørsmål hver for seg. forståelsen,
i hele fagav det i mange
D
ette
gjelder
overfor
bevegelsen, av
andre sammenbåde arbeidsgivere,
at det er
henger.
Arbeidsmyndigheter og i egne avgjørende
nødvendig
metoden, der
organ1sas1oner.
å samarbeide.
det meste skjer
Det at
på felles arbeidsKvinner på
møter og
tvers-konferansen har blitt sett på
innimellom etter hvert på e-post,
som et legitimt samarbeid og er
har gjort det mulig å holde
etablert som en fast årlig
arbeidet i gang med relativt små
foreteelse, har også bidratt til
krefter. Det har også gjort det
å gjøre det lettere å føre det
mulig å få til at mange gjør litt.
videre. I Stavanger og Bergen
Metoden bygger på tillit til at
har de lokale konferansene fått
forskjeller mellom
kommunens likestillingspris.
organisasjonene respekteres
og at ingen overkjøres om de
Faktorer som har virket mot samarbeid:
ikke er til stede.
Den viktigste uenigheten har vært
rundt lønnsstrategi. Mindre
Faktorer som har virket for samarbeid :
samarbeid og større avstand
Utgangspunktet for samarbeidet
mellom organisasjonene på dette
var felles saker, samt felles
området har ført til at lønn har
erfaringer med at det var
spilt en mindre sentral rolle på
vanskelig å slå gjennom med
konferansene i de seinere årene.
kvinnespørsmål hver for seg, dels
overfor arbeidsgiver/ myndigheter Dette kan også ha skapt skuffelse
over at Kvinner på tvers ikke har
og dels i egen organisasjon. Dette
klart å bidra til den felles lønnshar hele tiden ligget i bunn for
samarbeidet. Felles kvinnepolitisk strategien som mange håpet på.
Kanskje kan dette være noe av
interesse har også spilt en rolle.
grunnen for et fall i deltakelse på
Underveis har opplevelsen av

Kvinner på tve rs l O år - Hva er erfaringene med samarbeidet - hva har Kvinner på tvers oppnådd?

Kvinner på tvers l O år - Historia om kvinner på tvers

konferansene fra 2000.
Endringer underveis
En annen faktor kan være at
Det jeg trodde fryktelig på, det
det ser ut til at kvinnespørsmål
var mobiliseringa av styrke, det
er blitt mindre "populære"
høres litt banalt ut k anskje, altså
i organ isasjonene og at et tydelig
mobilisering av kraft og styrke
kvinneperspektiv møter motstand blant k vinner. (s itat fra en sa mtale med
initi ati vtakere til K vinn er på tve rs)
fra yngre generasjoner kvinner.
Det viktigste problemet, som
Da Kvinner på tvers startet
i enkelte år har truet gjennomopp, var kvinnelønnsbevegelsen
føring av konferansene, har vært
på offensiven, og Kvinner på tvers
sin lønnsknappheten på
tid og ressurser.
plattform og
Arbeidet på
markeringer
Kvinner p å tvers er
tvers sees på
spilte en viktig
et viktig støttepunkt
som noe som
rolle i å reise
kommer i tillegg
felles hovedkrav
for kvinnesaker,
til organisasjoi kvinnelønnskvinneperspektiv
nenes
bevegelsen,
og kvinnebevissthet
"egentlige"
synliggjøre felles
i en tid "da alt
oppgaver, og
mteresser og
bidra til
pnonteres
annet er viktigere" .
etter dem.
gjensidig støtte.
Entusiastene
Samtidig hadde
i arbeidsgruppa
en del av
deltar ofte i Kvinner på tvers selv
deltakerne store forventninger
om de ikke egentlig har tid.
til en felles kvinnelønnsstrategi,
En annet viktig problem har
som det ikke var mulig å innfri.
vært begrensete muligheter til
Etter hvert som avstanden og
å nå ut med informasjon utover
motsetningene i lønnsspørsmålet
skiktet av tillitsvalgte. Det går fram ble større, har andre aktuelle
temaer fått større plass, selv om
av intervjuene at Kvinner på tvers
i liten grad er kjent blant vanlige
lønnskampen fortsatt har stått på
medlemmer i organisasjonene.
dagsorden. Markeringene er blitt

lønn å leve av. Grunnlaget viste
hvordan kvinner tj ener både
lav ere, men også likere, enn
menn. Fordi de lønnes som
kj ønn. Det at de er kvinner spiller
en større rolle enn utdanning og
yrke. Lav lønn skyldes ikke at
kvinner "finner seg i det", men
at de bys lavere lønn fordi de er
kvinner. Mange faglige aktive
kvinner fikk en støtte de trengte
for å ta opp kvinners lønn.
Erfaringen var at begrepet kvinnelønn er viktig fordi det synliggjør
at dette er et felles samfunnsmessig problem, ikke tilfeldige
forskjeller. Det styrker bevisstheten om kvinneundertrykkinga,
og om felles interesser.
En annen viktig hensikt med
aksjonen var å starte et arbeid
med å gi kvinnene en egen
stemme i lønnsoppgjør.
Konfliktene ved tariffoppgjørene
på 1980-tallet handlet i økende
grad om kvinners lønn, men det
ble ikke sagt i klartekst. F.eks.
var det i 1986 cateringstreik
i Nordsjøen, sykepleierstreik

færre, og konferansene er blitt
mer innrettet på å formidle
kunnskap og reise viktige
diskusjoner enn på direkte felles
handling, selv om mange
diskusjoner nok indirekte kan
føre til handling i egen
organisasjon. D ette er et dilemma
i forhold til det opprinnelige
ønske om mobilisering av felles
styrke.
Parallelt har arbeidet for å vise
fram mangfoldet blant kvinner og
inkludere ulike grupper fått større
oppmerksomhet, som f.eks .
samarbeid med kvinner med
minoritetsbakgrunn.
Deltakerantallet har sunket
noe, fra rundt 200 de første årene,
ned til ca. 130 på de siste konferansene, med et markert dump
i 2000. En stor andel av
deltakerne er hver gang med for
første gang. Deltakelsen i arbeidsgruppa har samtidig ikke hatt en
tilsvarende nedgang, men har
heller gått litt opp og ned. De
siste årene har også flere yngre
kvinner kommet til.
En av initiativtakerne understreker betydningen av Kvinner
på tvers i dagens situasjon:

f ..... ,,

kjennelsen stor. Det ble tydelig
for hver enkelt at lav lønn ikke
var en personlig skam som
skyldtes egen udugelighet eller
dumhet i valg av yrke eller at
kvinner ikke står på nok faglig.
Kvinners lave lønn skyldtes kvinneundertrykkinga i samfunnet, og
den var noe kvinner hadde felles.
Møtene utviklet kvinnebevissthet,
sjøltillit og sinne.
Organisatorisk var Kvinnenes
tariffaksjon en liten aksjon, men
den hadde stor effekt fordi den
lanserte paroler som traff den
virkelige situasjonen til svært
mange kvinner og bygde opp
under tanker i tiden. Fagforbund
som Handel og kontor og
Hjelpepleierforbundet tok opp
parolen om ei lønn å leve av.
Foran tariffoppgjøret i 1988 gikk
12 kvinnefagforeninger i Oslo, p å
tvers av LO, YS og AF ut med et
felles opprop mot lønnsloven som
la ned lovforbud mot lønnstillegg
over 1 krone pr. time og som
medførte at forbund utenfor LO
ikke engang fikk forhandle.

.. ,,.,

Velferdsstaten og k~illnene

MORSK
\.EIERFOlfa~
os\.O KREts

i staten, lockout og storkonflikt
rundt minstelønnsgarantien,
begrenset streik i offentlig sektor,
og kontoransatte på Vinmonopolet streiket for krav
angående ansettelsesforholdene
for deltidsansatte. Kvinnene ble
først synlige da Aud Blankholm
fra Sykepleierforbundet raste på
TV mot forhandlerne til
Kommunenes sentralforbund,
som hadde møtt dem med "dere
er så søte når dere er sinte".
Kvinnenes tariffaksjon samlet
kvinner til diskusjon om lønn og
lønnsstrategi for å skape forståelse
og fellesskap mellom kvinner med
ulikt lønnsnivå og ulike lønnssystemer. Ulike systemer og språk
skilte både offentlig og privat
sektor og ulike bransjer: Timelønn, ukelønn, årslønn; det var
vanskelig å sammenlikne eller
forstå hva de andre egentlig
tjente. Men det tydelige felles sto
klart fram: Kvinner tjente mindre
enn menn overalt; og selv om
det hadde særegne begrunnelser
i de ulike bransjene, var gjen-
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Vi hor det moro. Arbeidsg ruppemøte ougust 2003 med noen av deltakerne i gruppa. Fro venstre: Moren Rismyhr, El len Wego, Tiril Svensen,
Siri Jensen, Ingri Bj ørnevik og Marianne Wollestad er somlet hos Norsk Sykepleierforbund, Os lo som hor sekretaria tet i 2003.
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Kvinner på tvers l O år - Hva er erfaringene med samarbeidet - hva har Kvinner på tvers oppnådd?

Kvinner på tvers l O år - Historia om kvinner på tvers

HISTORIA

OM
KVINNER
PÅ TVERS
Vi har skapt noe nytt!
Vi har skapt et forum
med plass til kvinners
virkelighet og krav, med
rom til å tenke og handle
utradisjonelt!
Disse ordene er hentet fra
oppsummeringa av den første
Kvinner på tvers - konferansen
høsten 1994. Her møttes bortimot
200 deltakere fra mellom 40 og 50
ulike fagforeninger og organisasjoner, på tvers av fagbevegelse og
kvinnebevegelse, på tvers av LO,
YS og AF <1>, på tvers av privat og

offentlig sektor, fra 14 til 70 år
og fra Tromsø til Kristiansand.
Høsten 1993 hadde 5 kvinner
samlet seg til en uformell arbeidslunsj på i 2. etasje på Stortorvets
gjestgiveri i Oslo, i regi av
Fellesorganisasjonen i Oslo: Tove
Rydning og Anne Gjertsen fra
Fellesorganisasjonen, Tone Roald,
leder i Norsk Hjelpepleierforbund, Oslo, Anne Carlsen,
leder i Oslo Førskolelærerlag,
Anne Søy land og Siri Jensen fra
Kvinnefronten. De var enige om
at det skarpe skillet og
konkurransen mellom hovedorganisasjonene, og avstanden
mellom kvinnebevegelsen og
fagbevegelsen, var avgjørende
hindringer for å komme videre
både med kvinnelønna og
6-timersdagen. Kvinner ble
splittet opp og måtte føre kamp
hver for seg. De drøftet hvordan
det kunne være mulig å få til en
landsomfattende faglig kvinnekonferanse på tvers - og dette ble
starten på Kvinner på tvers.
Det ble da også
Fellesorganisasjonen og
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På tvers av fagbevegelsen og kvinnebevegelsen, på tvers av hovedorganisasjoner og av offentlig
og privat sektor.

Hjelpepleierforbundet på Oslonivå, samt O slo Førskolelærerlag
og Kvinnefronten som tok det
første skrittet, men det var tydelig
at mange mente ideen var god.
Norsk Sykepleierforbund, Norsk
Lærerlag, Handel og Kontor og
Hotell og Restaurantarbeiderforbundet, alle i Oslo, kom raskt
med.
Utgangspunktet for initiativtakerne var at dette skulle være en
samling av kvinnefagforeninger
(kvinnedominerte fagforeninger)
sammen med kvinneorganisasjoner, og at det skulle være på
tvers av hovedorganisasjonene
og av offentlig og privat sektor.

oinner pd tvers

Bakgrunn

Mye tydet på at tida var moden
for en konferanse som samlet
kvinner på tvers av organisasjonsskiller. Mange tråder ledet fram til
m1t1at1vet.
Både Kvinnefronten og andre
deler av kvinnebevegelsen hadde
i mange år samarbeidet i det små
med enkeltkvinner og enkeltforeninger innenfor fagbevegelsen,
både om lønn og 6-timersdag.
I 1987 tok Kvinnefronten
initiativ til Kvinnenes tariffaksjon,
som en oppfølging av en underskriftskampanje enkeltpersoner
starta blant kvinner i 1986 for
kravet om arbeidstidsforkortelse,
generelt tillegg og forsvar av
ministelønnsgarantiordninga ved
oppgjøret. Kvinnenes tariffaksjon
besto av faglige tillitsvalgte
kvinner, kvinneaktivister og
kvinner uten faglig eller kvinnepolitisk erfaring som var opptatt
av lønna si. Dette var et bevisst
ledd i å forme ut en lønnspolitikk
som både var faglig og kvinnepolitisk og som skulle være
forståelig for folk, uten at de
måtte forstå begreper som
overheng, etterslep etc.
Kvinnenes tariffaksjon lanserte
begrepet kvinnelønn og parolen ei

Noe av det som gjør at det er
fryktelig viktig at det fortsetter, er
jo at i bølgedaler i hvordan man
f år til å ha med kvinneperspektivet i jobbinga til
organisasjoner eller i det generelle
kvinneperspektivet i samfunnsdebatten, nettopp da blir Kv inner
på tv ers så viktig. Fordi det drar
inn så mange forskjellige lag av
organiserte kvinner. O g det er
kanskje noe av det Kvinner på
tvers har blitt, den "institusjonen"
som sørger for at kvinnespørsmål
blir tatt opp hvert år. Man legger
litt ved til ilden så den ikke
slokner. Kv inner på tvers er
ve den, og det tror jeg er kjempeviktig, det at den flammen ikke
dør. For det blir ikke noe lettere
framover, det tror jeg ikke. Fordi
det å se spesielt på kvinner er ikke
helt "in" akkurat.
Kanskje er det riktig at Kvinner
på tvers i dag først og fremst er et
viktig støttepunkt for kvinnesaker, kvinneperspektiv og kvinnebevissthet i en tid "da alt annet er
viktigere". Og samtidig er det et

bredt forum der dialogen mellom
kvinner og orga nisasjoner med
ulike syn hold es oppe, i en tid da
arbeidsgiverne satser mye på å
splitte.
Hva har Kvinner på tvers oppnådd?

Når jeg tenker over det, synes jeg
det er helt fantastisk at denne
ideen har overlevd, og at man
klarer å få til en såpass stor setting
år etter år, synes det er kjempemorsomt, og jeg tenker at ting
som overlever slik, må bety
utrolig mye forfolk. (s itat fr a sam tale
m ed initi ativtakerne)

Kvinner på tvers har oppnådd
å etablere et kvinnesamarbeid på
tvers av fagbevegelsen og
kvinneb evegelsen - og også andre
organisasjoner - som på sitt vis
står ganske støtt. Dette er noe
helt nytt i Norge. I dag kan det
oppfattes som selvsagt, for 10 år
siden var det en ø nskedrøm.
Kvinner på tvers har påvirket
organisasjonenes politikk
gjennom at diskusjoner,
kunnskaper og argumenter er blitt
spredt fra konferansene og har

' Hovedorganisasjonene var i 1994 : LO - Landsorganisa sjonen, YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, der bl.a. Hjelpepleierforbundet va r med,
AF - Akademikernes Fellesorganisasjon, der bl.a. Sykepleierforbundet og Lærerforbundet var med, sammen med akademikergrupper. Lærerlaget vor
ikke med i noen hovedorganisasjon, men hadde samorbe id savtal e med LO.
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bidratt til å fremme et kvinneperspektiv i mange saker. Fell es
diskusjoner og samarbeid med
andre har gjort det lettere å reise
kvinnesaker i egen organisasjon,
selv om de møter motstand.
Konkret har Kvinner på tvers
bidratt til utviklingen av en felles
kvinnelønnskamp, og til å gjøre
det lettere å samarbeide om
ulike initiativer på tvers av
orgamsasJoner.
Samarbeidet romm er både et
åpent forum der alle kan komme,
og en arbeidsgruppe som i større
grad skaper et nettverk av aktive
kvinner i Oslo-området - og
tilsvarende i de andre byene der
det arrangeres konferanser.
Kvinnenettverket går på tvers av
både organisasjoner og posisjoner.
D ette gjør at kvinner har andre
kvinner å spille på, slik menn
tradisjonelt har hatt. Etablering
av et slikt uformelt nettverk
styrker kvinnenes innfl y telse
i fagbevegelsen og bidrar til
samarbeid mellom fagbevegelsen
og kvinnebevegelsen også utover
Kvinner på tvers.
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ORGANISASJONER

FORORD
Dette heftet handler om Kvinner
på tvers. Det er en organisering
jeg har vært involvert i fra starten,
med videre aktiv deltakelse
i arbeidsgruppa, som representant
for Kvinnefronten, i alle de ti
årene. Det er spørsmålene om
kvinnelønn, arbeidstid, velferdsstat og kvinneorganisering, både
i kvinnebevegelsen og i fag bevegelsen som har engasjert
meg mest i 25 år, også i Oslo
Grafiske Kvinneklubb, i Kvinnefronten og som tidligere kvinneansvarlig og faglig leder
i AKP.
Heftet by gger på eget arkivert
materiale fra de ti årene, innledninger, møtereferater, oppslag
i fagblader og oppsummeringene
som er holdt på konferansene.
Det meste av dette er upublisert,
men bearbeidete versjoner av flere
av oppsummeringene har vært
trykt i Kvinnejournalen, Kvinner
i tiden, enkelte fagblader og
i Klassekampen.
Oppsummeringene er i all
hovedsak skrevet av forfatteren,
oppsummeringen fra den første
konferansen var et resultat av
kollektiv diskusjon i arbeids-

gruppa. Der det siteres fra oppsummeringer skrevet av andre, vil
det framgå.
I tillegg er 11 kvinner intervjuet. D et er kvinner som har
deltatt aktivt i arbeidsgruppa,
fordelt på ni ulike organisasjoner,
fire i privat og fem i offentlig
sektor. Jeg har også hatt en
fellessamtale med to sentrale
initiativtakere.
Heftet inneholder flere
artikler. Kvinner på tvers omfatter
kvinner med ulik erfaringsbakgrunn. Historia om kvinner
på tvers beskriver bakgrunnen for
samarbeidet, hvilke veivalg som
er gjort og hvordan arbeidet har
foregått og skulle dermed være
like aktuell for alle. Artikkelen
om kvinnelønna krever kanskje
noe erfaring fra tariffoppgjør,
mens artikkelen om kvinneorganisering har en mer teoretisk
tilnærming. Forfatterens håp er
at alle vil finne noe av interesse,
om ikke alle har like stor glede
av alt.
Bildematerialet er mangelfullt,
Kvinner på tvers har ikke vært
flinke til å dokumentere arbeidet

sitt i bilder. Det må være en
utfordring videre for et samarbeid
som har synliggjøring av kvinner
som en del av sitt formål. Takk
til alle som har stilt bilder til
disposisjon.
Heftet har blitt mulig takket
være økonomisk støtte til
prosjektet fra Ruth og Ronald
Møller Larsens stiftelse og Barneog familiedepartementet. Kjersti
Ericsson og Turid Horgen har
bidratt med nyttige innspill
underveis.
Arbeidsgruppa i Kvinner på
tvers har bidratt med fakta og
innspill og bilder og korrektur på
Kvinner på tvers sitt vis.

Siri Jensen (sijense@online.no)

Følgende organisasjo ner står som arran gører av jubileumskonferansen 2003:

Fellesorganisasjonen (FO) - Akershus
Fellesorganisasjonen (FO) - Oslo
Grunerløkka Personalforening
Kulturpersonalets fagforening
Kvinnefronten
Kvinnegruppa OTTAR
Kvinneutvalget i Nei til EU
Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring - Oslo
Norsk Helse- og Sosialforbund, Oslo fylkeskrets
Norsk Kabin Forening
Norsk Kommuneforbund, Akershus
Norsk Kommuneforbund, Oslo
Norsk Psykologforening
Norsk Sykepleierforbund - Akershus
Norsk Sykepleierforbund - Oslo
Oslo grafiske kvinneklubb
Oslo Hotell- og Restaurantpersonales Forening
Oslo Sporveiers Arbeiderforening
Oslo Transportarbeiderforening
Private Institusjoners fagforening
Skolenes Landsforbund
Sosiale institusjoners fagforening
Utdanningsforbundet Akershus
Utdanningsforbundet Oslo
Ås internasjonale kvinnegruppe
Vedtakene om tilslutning ble gjort før Norsk Kommuneforbund og Norsk Helse- og Sosialforbund slo seg
sammen til Fagforbundet. Dette berører flere av fagforeningene i lista over.
Andre organisasjon er som tidligere har vært medarran gører på en eller flere konferanser:
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EVA, aksjonsgruppe for alenemødre
Handel og kontor Oslo/ Akershus
Kirkens bymisjons fagforening
Kommunalansattes fellesorganisasjon
Kvinnefrontens internasjonale gruppe
Kvinner i mannsyrker (KIM)
Landslaget for Norges Lærerstudenter
NITO Oslo og Akershus avdeling
Norsk Elevorganisasjon
Norsk Ergoterapeutforbund, Oslo
Norsk Helse- og Sosialforbund, Akershus fylkeskrets
NTL Avdeling 105-2
Utdanningsforbundet, Oppland
Organisasjoner som i dag er gått inn i andre organisasjoner ved sammenslåinger er ikke tatt med.

Forsidefoto : Lene Opseth
Baksidefoto : Sti g H. Ch ristensen
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Vil du jobbe med Kvinner på tvers?
Kontakt oss!

Kvinner på tvers I O år
Pustehull og handlingsrom
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Adresse i jubileumsåret: cio Norsk Sykepleierforbund, Oslo - Boks 539, Sentrum - 0104 Oslo
E-postadresse: oslo@sykepleierforbundet.no - Nettadresse: http:/ / home.no.net/ kptvers/
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