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KJØNN OG KLASSE

KVINNER
ORGANISERING
vinnenes marsj ut i arbeidslivet de siste tjue åra blir
ei kraft for forandring. Kvinnene er ledende i lønnsK kampen fordi de er hardest rammet av borgerskapets angrep på folks levevilkår. Samtidig gjenstår det mye
for å øke kvinnenes bevissthet om sin egen styrke.

Av Siri Jensen
Kvinnebevegelsen og særlig Kvinnefronten med
sin systematiske vekt på vanlige kvinners liv og
krav har gått og går i spissen for nye tanker.
AKPs prinsipprogram slår fast at kvinnene har
strategisk betydning i kampen for revolusjon,
sosialisme og kommunisme. Hvis kvinnene virkelig skal være en kraft, må de være organisert
som kjønn. De må bli seg bevisst sin interesse
som kvinner. For å sikre retningen på kampen,
må arbeiderklassens kvinner spille en ledende
rolle. Historisk var det av avgjørende betydning
at arbeiderklassen organiserte seg som klasse.
Arbeidet i fagbevegelsen er helt sentralt for oss,
arbeidsfolk trenger en klasseorganisasjon.
Kvinnene er ikke organisert. Kvinner er undertrykt både av borgerskapet og av menn og har
vært splitta opp, bl.a. i yrkesaktive og husmødre.
Uansett har de i stor grad vært isolert i hver sin
familie med mannen som hovedperson.
Kvinner har vært organisert i fagforeninger som
en del av arbeiderklassen. Eller i organisasjoner
som Husmorforbundet, Kvinnelige Akademikere og lignende - også på grunnlag av yrke eller
arbeidssituasjon. Det er først og fremst kvinneorganisasjonene, spesielt Kvinnefronten, som
har vært kimer til organisering av kvinner som
kjønn. I tillegg kommer 8.mars-bevegelsen som
er en breiere allianse av kvinner.
Arbeiderklassen organiserte seg mot borgerskapet, det var klart hvem som var fienden. Kvinner
er undertrykt både av borgerskapet og av menn,
og trenger en organisasjon som i hovedsak retter
kampen mot det kapitalistiske systemet samtidig som de slåss mot menns undertrykking.
Det er derfor en strategisk oppgave å bygge ut en
landsomfattende organisasjon av kvinner i alle
typer yrker og livssituasjoner, i alle aldre. Som
kan stake opp en politikk for de ulike områdene
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Det er først og fremst kvinneorganisasjonene, og spesielt Kvinnefronten, som har vært kimer til organisering av kvinner som kjønn. Her
ansatte i helsesektoren og medlemmer i Kvinnefronten
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av kvinnekampen, lede kvinnenes kamp og slåss
for kvinnenes premisser i klassekampen. Som
ikke begrenser seg til en del av kvinners virkelighet. I Norge har vi et sjeldent utgangspunkt, vi
har Kvinnefronten.
Kvinnefronten trengs nå

I dag stilles omfattende kvinneorganisering mer
direkte på dagsorden. Med utviklinga i arbeidslivet har kvinnene i stor grad felles erfaringer som
gjør det mulig å bygge over tidligere skiller. Vi
er både arbeidere og hovedansvarlige for hus og
hjem ; Det er mulig å utvikle en felles linje. Selv
Husmorforbundets ledelse presses etterhvert til
å ta hensyn til nye realiteter.
Kvinnene organiserer seg spontant innafor alle
områder av samfunnslivet, i idrett, kultur, yrker, bransjer, interesser, til og med i fagbevegelsen ( det skal jeg komme tilbake til). Skal disse
kreftene samles, trengs en kvinneorganisasjon
som peker ut felles fiende, setter undertrykkinga
i sammenheng og utvikler felles linje - Kvinnefronten.
Kvinnefronten har gått i spissen for kampen for
6-timersdagen på kvinners premisser. Gjennom
diskusjoner i og rundt KF med kvinner i ulike yrker og livssituasjoner : mannsyrker, kvinneyrker, heltid og deltid og hjemmearbeidende,
enestående mødre, har vi utviklet en linje.
Gjennom medlemmer og venner i ulike fagforeninger og klubber er linja kjempet inn i fagbevegelsen og utvikla videre. Gjennom å analysere
motstanden mot kvinnenes krav, ble KF i stand
til å avsløre borgerskapets angrep på normalarbeidsdagen og ga i spissen for 6 timers normalarbeidsdag med full lønnskompensasjon. AKPs
jenter har spillt en aktiv rolle, men det er nettopp
gjennom arbeidet i Kvinnefronten at kvinners interesser er satt fremst.
Lønnskampen

Som vist i en annen artikkel har kvinnene spilt en
ledende rolle i dette oppgjøret. Men de har slåss
innafor hvert sitt forbund og tildels satt opp mot
hverandre. Kvinnefronten evner i dag i for liten
grad å stille seg i spissen for kampen om kvinnelønna. Oppgjøret nå gir oss ideer om hvilken
styrke det kunne gi om kvinnene kunne kjempe
sammmen på tvers av fagbevegelsen, og sammen med kvinnebevegelsen utafor. Kvinnenes
Tariffaksjon 86 var et bevisst skritt for å begynne
å bygge opp enheten. Rekruttering av mange av
de streikende til Kvinnefronten vil være et annet
viktig skritt.
Både i kampen for 6-timersdagen og i lønnskampen dreier dete seg om å forene to ulike bevegelser, historiske tradisjoner, miljøer. Den
moderne kvinnebevegelsen i Norge, og i enda
større grad den internasjonale, har hatt liten tilknytning til faglige miljøer. Kvinnebevegelsen
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og kvinne brillene er utvikla gjennom kampen for
abort, daghjem, mot porno. Kravet om rett til
arbeid har stått sentralt.
Kvinnefronten har støtta kamper mot usaklige
oppsigelser, men dette er ikke drevet via faglige
kanaler. Fagbevegelsen på sin side gir ikke rom
for kvinnesak. LO-ledelsen er mot kamp og for
klassesamarbeid. Spesielt er de redde for kvinners kamp, fordi kvinner i virkeligheten utfordrer hele systemet. Hele fagbevegelsen er bygd
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opp på menns premisser, arbeiderklassen består
av menn som er familieforsørgere. Samtidig er
LO-ledelsens linje at som arbeidstakere stiller vi
alle likt. Spør du om de jobber spesielt for kvinnene i arbeidslivet, svarer de : Vi jobber for våre
medlemmer. Kvinner usynliggjøres bak ord som
arbeidstagere, lavtlønte og ansatte. Kvinners situasjon er ikke-tema. Og usynliggjøringa virker
effektivt. Kvinneaktivister som går over til faglig arbeid har store problemer med å bruke sin

kunnskap og sine erfaringer. Det oppleves som
om kvinnesak er noe helt fremmed som ikke har
noe med de «store fellessakene» å gjøre. Kvinnebrillene legges av. Likevel trenger kvinnebevisstheten seg fram. Med kvinnene som
halvparten av arbeiderklassen åpnes muligheten for å forene kamp-tradisjonenene i fagbevegelsen og kvinnebevegelsen — på kvinners
premisser. Da kan det bli mulig det som står i
Prinsipprogrammet vårt : At kvinnene i arbeiderklassen og nære allierte må gå i spissen både
i kvinnekampen og i klassekampen.
Kvinneorganisering i fagbevegelsen

Skal kvinner bli bevisst sin egen rolle, kreves
kvinneorganisering og kvinnekamp - også i fagbevegelsen.
For det første trengs en sterk kvinneorganisasjon som Kvinnefronten som systematisk ser
faglige spørsmål fra en kvinnevinkel og som jobber for å forene kvinner på tvers av organisasjonsforhold. For det andre trengs særorganisering av kvinner innafor fagbevegelsen. Flere
steder har kvinneutvalg blitt kjempet fram i fagforeninger, ofte mot stor motstand. Også i typiske kvinneyrker trengs slike utvalg. Heller ikke i
slike fagforeningger tar den faglige aktiviteten
utgangspunkt i at de ansatte er kvinner. Andre
steder holdes egne faglige kurs for kvinner eller
ulike former for sjøltillitskurs. Det settes ned
grupper til å jobbe med likestillingsavtaler eller
jenter på arbeidsplasser eller i faglig arbeid
kommer sammen mer uformelt. Grafisk har fra
30-åra egen kvinneorganisering med Grafiske
Kvinners Landssammenslutning og lokale kvinnegrupper med individuelt medlemskap. I de
siste åra har den spilt en mer aktiv rolle igjen.
Formen for kvinneorganisering kan variere. Det
som er viktig er at kvinner på grunnplanet kan
komme sammen å bli seg bevisst sin stilling som
kjønn. Finne ut hva som er kvinners spesielle
problemer og hva som er deres styrker. Ta opp
kampen mot klubben eller foreningas helhetlige
politikk. Ta kontakt med andre kvinner på andre
arbeidsplasser. Ta kontakt med kvinnebevegelsen og Kvinnefronten. Mange steder blir kvinneorganisering oppfatta som truende. Mennene i
ledelsen for fagforeninga vil kontrollere protokollene, vil vite hva pengene går til. Kontakt på
tvers sees på som mistenkelig, og arbeidet må
legges opp slik at menn synes det er nyttig om det
skal være lov å drive. Det er nødvendig å slåss
mot slik kontroll. Styrken i kvinneorganisering
ligger nettopp blant annet å sprenge de snevre
grensene som er satt for faglig virksomhet og sette kvinners - og arbeidsfolks helhetlige situasjon
på dagsorden. Den nye kvinnelige arbeiderklassen gir ny styrke til arbeiderklassens kamp :
Styrking av Kvinnefronten og kvinneorganisering i fagbevegelsen er idag avgjørende for å
styrke kvinnenes bevissthet om sin egen rolle. 111
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