
KLASSEKAMPEN KOMMENTAR 

Dette er utdrag av oppsummeringen ti] konferansen «Kvinner på tvers», 
som samJet Osloavdelingene for en rekke fagforbund, holdt for 
arrangørene av Siri Jensen.

Kvinner på tvers
D

ETTE er den første konferan
sen i sitt slag. Det er i og for 
seg ikke nytt at fagforeninger 

samarbeider eller samarbeider med 
kvinnebevegelsen. Men det er nytt at 
rundt 200 kvinner - og noen få menn 
- fra mellom 40 og 50 ulike organisa
sjoner, på tvers av fagbevegelse og 
kvinnebevegelse kommer sammen for
å djskutere strategi. 

Og med det har vi skapt et forum 
med plass til kvinners virkelighet og 

Et forum 

for kvinners 

virkelighet 

og krav 

krav, med rom 
til å tenke og 
handle utradi
sjonelt. Der 
kvinner ikke er 
problemet, men 
har styrke fordi 
vi er kvinner. 
Konferansen er 

arrangert av foreninger, mange er til
litsvalgte, tildels sentralt i sine for
bund. Samtidig er det et forum som 
ikke er bundet opp i fagforeningssy
stemet, og de etablerte strukturene, 
der kvinnespørsmål og kvinner har 
en underordna plass. 

Ta 6 timersdagsdebatten. I fagbe
vegelsen opplever vi at 6 timersdagen 
blir møll som urealistisk, kravet bry
ter med rammene, passer ikke inn i 
forhandlingene, kan ikke prioriteres 
akkurat nå. Vi må føre kamp mot å 
stryke det av programmene. Men her 
er det et krav vi deler, med en slags 
selvfølgelighet, som svar på kvinners 
hverdag. For her er det rom for å leg
ge kvinners virkelighet til grunn. 

Vi vil ikke nøye oss med en tids
kontoordning &om skal veie opp for at 
arbeidslivet ikke er innretta for oss -
kompensasjon for feil kjønn - vi vil 
endre hele arbeids og samfunnslivet. 
Og NHO-direktør Magnussen - med 
sine premisser om at «vi» ikke «har 
råd» som daglig dominerer media og 
samfunnsdebatt- blir her bare en pa
rentes. 

Herfra går vi tilbake for å intensi
vere kampen for 6 timers normalar
beidsdag med full lønnskompensa
sjon, og følge opp både allerede ved
tatte og nye prøveprosjekter. Men 
motstanden vi møter er hard, og vi 
trenger å møtes igjen for å utvikle 
strategien. Vi tar med oss Sidsel 
Baucks ord: «Fjerning av 6 timersda
gen med full lønnskompensasjon som 
målsetting er etter min mening et 
svik og et forræderi mot reell likestil
ling.• 
Se på kvinnelønna. Mange er opptatt 
av at det ikke er mulig å gjøre noe 
med kvinnelønna innafor de etabler
te rammene. Kravet om ei lønn å leve 

til å sprenge ram
mene er å slåss 
med hverandre 
om smulene, bli 
splitta, fordi bare 
noen få kan få. 
Skepsisen er stor 
til lokale forhand
linger og person
vurderinger. 

- Vi vil endre hele arbeids og samfunnslivet, uttalte konferan
sen «Kvinner på tvers».

Det er noen som 
er skeptiske til be
grepet kvinnelønn 
- fordi det gir så
mye motbør. Noen
vil heller ha en aJ.
li anse mellom
lavtlønte. Dette er 
en diskusjon som 
bør fortsette.
Samtidig må vi 
holde fast ved at 
begrepet kvinne
lønn er et presist
begrep for det f

a
k

tum at vi i større 
grad lønnes som 
kvinnekjønn enn 
utfra yrke, utdan
ning og erfaring 

av sprenger både de økonomiske 
rammene og bryter med begrepsbruk 
og tenkemåte som gjør lønnsoppgjør 
for vanskelig for dem det faktisk gjel
der. 

I fagbevegelsens tradisjon blir 
kvinnene skjult bak begrepet lavtløn
te og innestengt som et spesielt pro
blem på hvert enkelt område, selv om 
mange flotte pionerkvinner har stått 
på for kvinners interesser. Kvinnebe
vegelsen har sett på kvinners inntekt 
i forhold til menn og har skaffet fram 
mye viktig kunnskap, men har i mye 

I 
Intensivering 

av kampen for 

6-timersdagen

mindre grad 
forholdt seg til 
den praktiske 
kampen om løn
na gjennom 
lønnsoppgjør og 
bruk av kamp
midler. 
Derfor må he

ving av kvinnelønna drives fram net
topp av et forum på tvers, som både 
kan bruke erfaringer fra begge tradi
sjonene og skape nye, og som kan la 
være å gå inn i forhandlingssystemets 
irrganger, men holde fast ved noen 
felles hovedkrav og presse forhandler
ne nedenfra. Som kravet om et kvin
netillegg - til kvinnedominerte yrker 
og grupper - som har fått stor støtte 
på konferansen. 

Mange har tatt opp at alternativet 

og at det innehol
der sprengkraft for forandring. 

Vår styrke og mulighet, som Kvin
ner på tvers, ligger i at vi står utenfor 
det etablerte systemet og kan konsen
trere oss om det som er felles og ut
nytte styrken i å være mange. Vi kan 
utvikle nye måter å jobbe på, vi kan 
stiJJe krav til mynrughetene og mobili
sere opinionen, samtidig som vi også 
har folk i forhandlingsposisjoner. Vi 
er overalt. 

Det har kommet mange konkrete 
forslag til hva vi kan gjøre fram til ta
riffoppgjøret i 96: 
- Sende inn krav om kvinnetillegg fra 
grunnplanet overalt 
- En dags politisk streik 
- Demonstrasjoner/fakkeltog 
- Aktivisere nest mulig med stands
og løpesedler 
- Postkortaksjon - f.eks. til statsmi
nister/finansminister/NHO med tekst
•Er det meg de ikke har råd til?•
- Generalstreik
Og allerede nå kan vi være enige om å
reise spørsmålet om det ikke er nød
vendig å sprenge rammene for å heve
kvinnelønna. 
Så er spørsmålet: Hva gjør vi videre?
Et forum som dette kan ikke skapes 
en gang for alle. Det sprenges av alt vi
har å gjøre hele tida, det er nettopp på 
tvers, mot strømmen og må bevisst 
prioriteres om det skal ha noen sjan-
ser. 

Siri Jensen 
er medlem av 

Kvinnefronten. 

Kvinner på tvers er først og fremst en 
ide, en måte å tenke på og jobbe på. 
Ideen om at samarbeid mellom fagfor
eninger, klubber, kvinneorganisasjo
ner på tvers, utafor systemet, formelt 
og uformelt, er nødvendig for å slå 
gjennom med kvinners interesser - i 
smått og stort. 

Debatten har vist at det er grunn
lag for samarbeid på tvers på mange 
saksområder: 6 timersdagen, lønna, 
forsvaret av grunnleggende sider ved 
velferdsstaten, kamp mot fjerning av 
overgangsstønaden for eneforsørgere 
med nye samboere, forsatt kamp mot 
toppløs servering og støtte til kvinner 
i kamp, som til SAS-klubben og Mari
anne Sølvberg. Oppfordringa går til 
dere alle - tenk «på tvers» i det dagli
ge arbeidet! 
«Kvinner på tvers»-konferanser er en 
måte å organisere en slik allsidig be
vegelse på, en måte som er fleksibel 
og kan fange opp det lokale samarbei
det som foregår rundt omkring og 
som gir plass til stadige flere. Lokale 
konferanser med tilsvarende bredde 
som denne vil være mulig noen ste-

Mange 

skeptiske 

til begrepet 

kvinnelonn 

der, f.eks. i til
knytning til 8. 
mars. Og vi er 
allerede enige 
om at det skal 
bli en ny lands
o m  f a t t e n d e
•Kvinner på 
tvers» konfe

ranse neste høst der nere organisasjo
ner vil få mulighet til å bli med som 
initiativtakere. 

Arbeidet med konferansen har 
skapt et uformelt nettverk mellom or
ganisasjonene som har samarbeidet 
og mellom alle oss her. Målsettingen 
må være at folk som står oppe i kamp, 
som på SAS-hotellet, kan ta kontakt 
med andre organisasjoner og enkelt
personer som vil støtte. Ansvaret for 
dette hviler på oss alle, erfaringene så 
langt kan vi oppsummere neste gang. 
Til slutt, vi er her fordi vi er utålmodi
ge - vi vil handling. Kanskje hadde 
noen håpet at vi skulle ha kommet 
lenger, f.eks. på lønnsstrategi. Andre 
er kanskje litt i tvil om den store en
heten og tenker på alle dem som ikke 
er enige og ikke er her. Konferansen 
har også vist at vi er forskjellige. Det 
gir oss styrke. Vi skal ta vare på både 
mangfoldet og enigheten om å gå vi
dere med alt det vi har felles. Og en 
ting er jeg sikker på, dette samarbei
det kan ikke stanses. Det kan stoppe 
opp midlertidig, i perioder kan vi 
mangle krefter, men 
Søstre, kamerater, dette er framtida! 
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SEX! 
Av en eller annen grunn er de 
kongeliges sexliv ekstra spen
nende stoff, særlig i Storbritan
nia. Enkelte tjener penger på å 
fortelle om hvordan de herme
linskledte ruller seg i vellyst og 
ustanselig lager ringlelyd i ly
sekronene. 

En av dem er Tony Black
more, tidligere butler for Sa
rah •Fergie» Ferguson. Han 
får 740.000 kroner av avisa 

News of the World for å fortel
le om Fergies sexliv, blant an
net om hvordan Fergie elsket 
«høylydt» med amerikaneren 
John Bryan - på badet. For 
selv om diskresjon ikke er 
noen selvfølge blant de britis
ke kongelige, er renslighet 
fortsatt en dyd. 

sVinduet varåpent ogjeg 
kunne høre hennes elskovs
skrik,» forteller Tony Black
more. 
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Blackmore får ha oss un
skyldt, men vi har våre tvil til 
hans versjon av historien. For 
som alle vet fra god, gammel 
britisk krim: Det var butleren 
som gjorde det. 

Smu 0·ler 
i:, 

Mange smugler en flaske sprit 
for mye, eller kanskje en kar
tong røyk. Noen smugler store 
kvanta sprit fra Spania. Andre, 
for eksempel en kjent Frem
skrittsparti-politiker i Oslo, har 
forsøkt å smugle svensk lett-øl 
inn i landet. Noen smugler inn 
ulovlig porno. Andre smugler 
inn narkotika. Og det finnes 
dem som smugler inn tepper. 

Men i Dagbladet i går fikk 
man se et nytt eksempel på 
hvordan smuglerne blir stadig 
mer oppfinnsomme: «Storsmu
gler tatt med svigermor i bi
len». 

Vi har hørt om menneske
smugling før, men at noen spe
sialiserte seg på å smugle svi
germødre er nytt for oss. Og for
resten: Forsøkte mannen å 
smugle henne ut av eller inn i 
landet? 

bmf(ytelse 
EU-debatten gir seg mange 
rare utslag. Ta for eksempel 
utenriksmi
nister Bjørn 
Tore Godal. 
Han uttaler 
følgende til 
Dagbladet 
tii-sdag, som 
et slående 
argument for 
et norsk ja til
EU: 

«Det ville 
være belt Strykkandidat 
pyton, i det 
minste svært beklagelig, om 
Bulgaria skulle få større 
sikkerhetspolitisk innflytel• 
se i Vest-Europa enn Nor
ge.• 

Talt i betraktning at Bulga
ria har omlag ni millioner inn
byggere, mens Norge har rundl 
halvparten av dette, skjønner vi 
ikke riktig frykten. Ja-sida er jo 
så opptatt av al alle stemmer 
Leller likt. 

Eller vil Godal innfore en 
slags intelligensinnflytelse? I 
så fall har han ikke bestått tes
ten. 

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




