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(i) 
Dette heftet bygg~r på en innledning som Siri Jensen har holdt 

ved forskjellige anledninger. Vi håper dette vil bidra til en 

videre diskusjon om disse viktige spørsmåla, og vil gjerne 

ha reaksjoner. Hilsen Kvinneutvalget i AKP(m-1), postboks 211, 

Sentrum, Oslo 1. 

KVINNESPØRSMÅLETS BETYDNING FOR FAGBEVEGELSEN OG ARBEIDER

KLASSEN. 

Hensikten med denne innledninga er å vise at kvinnespørsmålet 

er et av de store spørsmåla for arbeiderklassen, fagbevegelsen 

og partiet, - og at det samtidig griper inn i og har betydning 

for alle de store og viktige klassekamp-sakene. F.eks. tariff

oppgjør, arbeidsløsheten, kampen for kortere arbeidstid, mot 

nedskjæringene i helse- og sosialsektoren. 

Altså, kvinnespørsmålet er både et eget spørsmål som krever 

politikk og ledelse - og, like viktig: det er nødvendig å 

analysere kvinnenes situasjon i hver eneste store kampsak. Det 

betyr at alle som skal lede, må bry seg om kvinnesak. 

~t 
KVINNE ER HALVPARTEN 

Grunnlaget for vår påstand er endringene i kvinnenes yrkesaktivi

tet de siste ti-åra, og endr~ngene i arbeiderklassens sammen

setning~ Kvinnene e~ nesten halvparten av lønnstakerne i Norge. 

Kvinnene er omtrent halvparten av den yrkesaktive arbeider

klassen i Norge. Og kvinnene finnes i stort antall i skikt i 

småborgerskapet som står arbeiderklassen svært nær. 

Kvinnene er etterhvert i de aller fleste yrker: Kvinner finnes 

i sjefsjobber og høytlønnsfag. Men det store flertallet befinner 

seg innafor et begrensa antall yrker. 
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HVOR ER KVINNENE? 

Inndelt etter næring: 

Offentlig, sosial og privat tjenesteyting: Nesten halvparten 

av kvinnene. 

Utdanning, helse/sosial: En tredjedel av kvinnene. 

Industri: En åttedel av kvinnene. 

Varehandel og Hotell/restaurant: En firedel av kvinnene. 

Detaljhandel: En seksdel av kvinnene. 

44 % av kvinnene er i offentlig sektor, derav 17% i staten. 

47 % er i privat sektor. 

Inndelt etter yrker: 

Kontorarbeid: 20%. 

Pleiearbeid: 13%. 

Butikkeksp.: 11%. 

Rengjøring: 9%. 

Industri: 7%. 

Undervisning: 6%. 

Totalt: 818 000 kvinner. 

KVINNENES SÆRSTILLING. 

Samtidig som kvinnene er i arbeidslivet, er de i en særstilling. 

Dette kommer til uttrykk på flere måter. Jeg har allerede nevnt 

det kjønnsdelte arbeidsmarkedet - med kvinneyrker, og kvinne

jobber innafor de ulike bransjene. 

Lav lønn. 

For eksempel var gjennomsnittet i industrien i /4.kvartal i 1983 

kr 51.54 pr time for menn, mens det for kvinner var 45.36. 

Kontoransatte i industrien ligger tradisjonelt på linje med 

kvinnelige industriarbeidere. Mannlige funksjonører ligger 

over menn i industrien. Butikkekspeditører, rengjøring, hotell 

og restaurant, yrkesgrupper med mange kvinner, ligger under 

kvinner i industrien. Også i stat og kommune ligger kvinner på 

lavere lønnstrinn enn menn. 
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Deltid. @ 
Deltid er kanskje den viktigste årsaken til inntektsforslkellene. 

Halvparten av de yrkesaktive kvinnene jobber deltid - alt fra 

noen få timer pr uke, til litt redusert dag på grunn av barne

hagen. Tendensen har gått i retning av lengre deltid og fastere 

jobber. Det betyr at flere har hatt samme deltidsjobb over 

lang tid. 

SÆRSTILLINGA RAMMER ALLE KVINNER. 

Særstillinga rammer kvinnene som kjønn - ikke bare kvinner i 

deltid, ikke bare kvinner med lav lønn, med familie osv. Den 

møter alle kvinner som vil inn på arbeidsmarkedet i form av 

mulig-hetene til å få jobb uten å slåss beinhardt. Den møter 

alle kvinner når det gjelder arbei✓dsforhold, utskilling av 

kvinnejobber, i forhold til opplæring og i forhold til lønn. 

Arbeidslivet er bygd opp på bakkeservicen hjemme. Selv kvinne

lige toppsjefer møter det (sjøl om det ikke er dem som blir 

hardest ramma). 

Særstillinga rammer kvinnene i arbeiderklassen hardest. De har 

færrest muligheter til å bøte på kjønnets særstilling med 

individuelle løsninger. 

KVINNENES STILLING ER TO-SIDIG. 

Konklusjonen på dette er at kvinnenes stilling er to-sidig. 

1. Vi er i arbeidslivet, vi er halvparten av arbeiderklassen, 

vi finnes i alle yrker, vi kan alt. Dette er grunnlaget for 

den økte bevisstheten om kvinners likeverd, utålmodigheten i 

likestillingskampen. 

2. Vi har en særstilling fordi vi er kvinner. Dette er knytta 

grunnleggende til de oppgavene kvinner blir pålagt i familien 

i dette samfunnet, og til arbeidsdeling etter kjønn. 

VIKTIG FOR HELE ARBEIDERKLASSEN. 

Det at vi er halvparten av den yrkesaktive arbeiderklassen, 

gjør at kvinnenes stilling og kampen om den blir mye viktigere 

for hele arbeiderklassen enn tidligere. 
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<fj 
Kapitalistene trekker kvinnene i større målestokk inn i samfunns-

messig arbeid - og dermed også i mye mer direkte grad inn i 

klassekampen. 

På den ene siden kan borgerskapet utnytte kvinnenes særegne 

stilling til å presse ned lønna, undergrave arbeidstidsbestemmelse¼ 

utvide motsigelser og splitte og svekke arbeiderklassen. Eksempler 

på dette er Krabys forslag om mer individuell arbeidstid (mer 

om det seinere), og politikken med større lønnsforskjeller. 

På den andre siden kan arbeiderklassen dra en enorm fordel av 

kvinnene som ressurs i kampen. Men det er bare mulig dersom 

fagbevegelsen tar kvinnenes situasjon alvorlig, reiser krav som 

styrker kvinnenes posisjon, støtter og utvikler det som kvinnene 

sjøl reiser. Kvinnene er hardst undertrykt, har lavest' lønn, 

er mest avhengig av kollektive avtaler, har færre individuelle 

veier ut. Og kvinnene har begynt å røre på seg. 

Derfor: Kvinnespørsmålet er et avgjørende spørsmål f6r arb~ider

klassen i dag. 

Det er nødvendig åta det alvorlig. 

HVORDAN KAN DET GJØRES? 

KJEMPE MOT USYNLIGGJØRINGA. 

Det betyr for det første å bryte med usynlig·gj øringa av kvinnene. 

Blir kvinner usynliggjort? Ja, på to måter. Alt handler om 

menn. Eller alt handler om lønnstakere, lavtlønte osv, altså 

kjønnsløse betegnelser. Et par eksempler (som jeg skal komme 

tilbake til) fra vår faglige politikk: 

Arbeidsløshetserien i Klassekampen handlet i all hovedsak om 

menn - på tross av at flertallet av de arbeidsløse er kvinner. 

Det bygger i praksis opp om ideene om at bare menn blir ordent~ 

lig arbeidsløse, og at ihvertfall ikke gifte kvinner blir ar~ 

beidsløse. 

Tariffpolitikken som vi leser i KK-artikler handler med noen 

få unntak om "arbeidere", "de fagorganiserte", lavtlønte osv. 

Oslo-partiets løpeseddBl om nedskjæringene handler om de ansatte 

- dessuten om arbeidere, funksjonærer, barn, -unge, gamle og 

syke. Men den nevner ikke med et ord kvinner, enda 85% av de 

ansatte i helse- og sosialsektoren er kvinner. Og kvinnene 
rammes hardest av innsparingene på barnehagebudsjett og eldre-
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® 
omsorg. 

Dette er ikke for å henge ut noen, men for å vise at vi er en del 

av en faglig tradisjon. En tradisjon der fagbevegelsen er en 

fagbevegelse for menn, og der holdninga til kvinner i arbeid er: 

Skal de være i arbeid, så skal de være som menn. 

Hvorfor er det viktig at det skal stå kvinner? 

Fordi: Så lenge vi skriver kjønnsnøytralt, skriver vi tilsyne

latende om både kvinner og menn. Men faktum er at vi tenker 

menn, trolig de som skriver, og i alle fall de som leser. Folk 

får lov til å fortsette å tenke at det er menn som slåss, 

det er menn som har arbeid, blir arbeidsløse, berøres av tariff

oppgjøret, det er menn som betyr noe. 

For det andre fører det til at kvinner ikke får modeller, de 

får dårlig mulighet til å identifisere seg med kvinner i arbeid, 

og enda mindre med kvinner i kamp om arbeid eller lønn. Isteden 

er alltid kvinner nevnt eller avbilda når det har med familie 

og omsoig å gjøre. 

For det tredje blir budskapet: I arbeidslivet stiller vi likt 

uansett kjønn - og det er ikke sant. 

Vi ønsker å slåss for en synliggjøring av kvinner i arbeid. 

Og tilbake til kvinnenes tosidige stilling: Vi ønsker både å 

vise at ~vinner er en del av det vanlige arbeidslivet, blir 

vanlige arbeidsløse, Qg_ at kvinner møter særegne problemer som 

arbeidere. 

VI MÅ TA UTGANGSPUNKT I KVINNENES SITUASJON. 

Åta kvinnespørsmålet alvorlig betyr å begynne å se og ta opp 

usynliggjøringa. Men det betyr mye mer. Jeg vil påstå at 

svært mange - kanskje de fleste - store politiske spørsmåla 

i dag, kan man ikke forstå hvis man ikke analyserer hva som skjer 

med kvinnenes situasjon. Det vil være helt nødvendig for å legge 

opp en riktig politikk. 
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For eksempel vår politikk for kampen mot arbei ✓. dsløsheten. 
© 

Den må ta utgangspunkt i både at flertallet av de registrerte 

arbeidsløse er menn, Q,g at flertallet av de arbeidsløse er kvinner. 

Slik er det ikke i dag. 

Nå det gjelder helse- og sosialsektoren har det vært en uenig

het: Skal en først legge opp en faglig politikk, og deretter 

analysere de særegne spørsmåla for kvinnene? Eller er det nød

vendig åta utgangspunkt i at 85% av de ansatte er kvinner? 

6 TIMERS NORMALARBEIDSDAG MED FULL LØNNSKOMPENSASJON. 

Jeg skal bruke kampen for 6 timers dagen som eksempel på at 

det er nødvendig å slåss på kvinners premisser. 

Aller først: Kravet er 6 timers normalarbeidsdag med full lønns

kompensasjon. Det er viktig, fordi vi mener åt kravet om 6 timers 

dagen ikke kan skilles fra spørsmålet om kompensasjon. Når jeg 

i det følgende sier 6 timers dagen, mener jeg derfor 6 timers 

normalarbeidsdag med full lønnskompensasjon. 

Kravet om 6 timers dagen rører kvinners hjerter. Fordi kravet 

treffer kvinners dagligliv, og den sentrale rolla som mangel 

på tid spiller i svært mange kvinners liv. 

6 timers dagen ville få umiddelbare konsekvenser for kvinnene: 

- Mindre slit for de kvinnene som i dag jobber full tid, 

særlig for enslige forsørgere sjølsagt, men ikke bare dem. 

- Flere kvinner ville faktisk jobbe full tid, fordi alle dem som 

i dag har deltid på 6 timer eller mer, automatisk ville få 

heltid. 

- Full j obb vil være et mer realistisk alternativ for kvinner. 

Samtidig vil 6 timers dagen kunne få videre følger for kvinnene: 

- Mulighet for økt fri tid, og mer tid til politisk, kulturell, 

faglig aktivitet. Det kan sies slik: 6 timers dagen kan bety 

for kvinnene det som 8 timers dagen betød for menn. 

------ -
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- Bedre grunnlag for å slåss for mer arbeidsdeling hjemme. Ikke 

først og fremst fordi menn får mer tid, men fordi menn og 

kvinner får mer lik tid. 

Vi argumenterer ikke generelt med at 6 timers dagen gir mer 

tid til familien. Vi slåss for at menn skal dele husarbeidet og 

omsorgsarbeidet 50/50 - og det betyr trolig mer tid hjemme for 

dem. Men vi slåss for at kvinner skal få mer fri tid - ikke 

mer tid til barna. Om kvinner vil bruke slik fritid til familien, 

er det ett valg. Vi vil slåss for at mest mulig økt fritid 

brukes utafor hjemmet. Hovedproblemet for mange kvinner er at de 

bruker for mye tid i familien. 

Skal mer fri tid, og mer tid til politisk, faglig, kulturell 

aktivitet bli en følge av 6 timers dagen, så kreves det kamp. 

For at samfunnet opprettholder og utvider sine tilbud, f.eks. 

at barnehagene ikke baserer seg på at barna må være der kortere 

tid hvis normalarbeidsdagen blir kortere. Kamp mot alle forsøk 

på å legge nye oppgaver på familien "når de nå får bedre tid". 

Kamp om mannens rolle i familien for deling av hus- og omsorgs

arbeid 50/50. Slik kamp er helt nødvendig om vi skal få en 6 

timers dag som kvinner - og arbeiderklassen som helhet - er tjent 

med. Denne kampen blir nettopp synlig og viktig når vi ser 6 

timers dagen på kvinners premisser. 

6 timers dagen vil ha ganske store direkte konsekvenser for mange 

kvinner - de opplever det sjøl. Og like viktig: 6 timers dagen 

vil ha konsekvense~ for kvinnenes stilling som kjønn. Det er 

viktig at 6 timers dagen ikke bare er et krav for småbarnsmødre 

/foreldre - slik mange oppfatter det. Som om hjemmearbeid bare 

faller på småbarnsmødre. Statistikken viser at kvinner får mer 

arbeid når de skaffer seg en mann enn når de får barn. 

Økt deltakelse i arbe~dslivet i full tid vil styrke kvinnenes 

posisjon i arbeidslivet og komme alle kvinner til gode. Det er en 

del av veien til et samfunn der full deltakelse er det normale 

for kvjnner i alle faser av livet. 

Og kravet springer nettopp ut av at den økte yrkesaktiviteten 

blant kvinnene gjør at vi er i arbe ✓idslivet, samtidig som 
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vi ser ·og lærer at vi har en annenrangs posisjon. Kvinnene 

vil videre, styrke sin posisjon, og 6 timers dagen blir både 

et krav og en drøm. 

Her ligger mye av styrken og drivkrafta i kampen for 6 timers 
-

dagen i dag. En veldig kraft om vi evner å mobilisere og organi-

sere den. Samtidig som kravet gir oss et godt utgangspunkt 

for å vise at kvinnenes stilling ikke grunnleggende kan endres 

uten gjennom sosialisme og kommunisme. 

Å si at 6 timers d~gen først og fremst er et kvinnekrav, betyr 

å si at kvinner om menn ikke stiller likt - 6 timer dagen vil 

kunne bety størst forandring for kvinner. 

Dette står ikke i motsetning til å si at 6 timers dagen er 

et viktig klassekrav. Halvparten av arbeiderklassen er kvinner, 

og det vil styrke arbeiderklassen om kvinnenes stilling blir 

styrket og kvinnene i større grad d~ltar aktivt i klasse

kampen. 

Kampen for kortere arbeidstid er en kamp for at arbeidsfolk skal 

ha et liv utenom arbeidet. Strategisk er det en kamp for at det 

skal være mulig for arbeidsfolk å styre staten og bygge sosial

ismen og kommunismen. I dag er det kvinnene som i minst grad 

har et liv utenom arbeid og hjem - og som er den største ubrukte 

ressursen for arbeiderklassen både i dagskampen og i kampen 

om makta i samfunnet. Hele arbeiderklassen har interesse av en 

6 timers dag på kvinners premisser. 

Kampen om arbeidstida - som kampen om lønna - er en del av 

kampen om profitten. Lengden av arbeidsdagen er bestemmende 

for den absolutte merverdien. Marx behandling av innføringa av 

normalarbeidsdagen i England er viktige studier for 6 timers 

dags kampen (Kapitalen, andre bok). Særiig fordi vi nå ser 

at arbeidsgiverne gjør nye framstøt for å forlenge arbeids

dagen. Det er allerede vedtatt adgang til å utvide den daglige 

arbeidstida med 1/2 time til forberedende og avsluttende 

arbeid (altså ikk~ overtid, men vanlig a~beidstid). Og Kraby 

har tatt til orde for en utvidelse av bedriftenes driftstid 
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·til 10-12 timer pr dag. Gulrota skal være større muligheter 

for den enkelte arbeider til å såkalt velge sin individuelle 

arbeidstid. 

Åpningstidsutvalget, som ser på alle typer åpningstider, 

argumenterer på samme måte. Økt driftstid for til bedriftene 

for å utnytte investeringene bedre. Pakket inn i fraser om et 

åpnere og mykere samfunn. 

Økt driftstid betyr økt merverdi - og om noen bransjer sterter, 

vil sjølsagt andre komme etter. En slik oppløsning av normal

arbeidsdagen vil trolig bety press for lengre arbeidsdag for 

nøkkelfolk, og mer deltid for ufaglærte, særlig kvinner. 

Det forutsetter endringer i arbeidsmiljølov og tariffavtaler, 

og vil gjøre arbeidstidsbestemmelser nesten umulig å kontrollere. 

Og sjølsagt vil de med kortere dag få lavere lønn. Det er 

viktig å studere Marx for å virkelig forstå hva. normalarbeidsT 

dagen betød for arbeiderklassen. 

I denne sammenheng er det viktig å se at Kraby/Høyre bruker 

kvinnene som brekkstang. Behovet for å kombinere familie og 

lønnsarbeid er reelt, og er en kraft i dag. Skal det bli en kraft 

bak krav om oppløsning av normalarbeidsdagen og såkalt 

fleksibilitet på arbeidsgivernes premisser? Det kan det bli, 

selv om dette er i strid med kvinnenes virkelige interesser 

og bare kan tjene til å fastlåse kvinnenes posisjon. F.eks. er 

deler av SV besnæret av ideen om et såkalt åpnere samfunn, og 

SV vakler på spørsmålet om lønnskompensasjon. 

El ler skal kvinnenes reelle ; behov bli en •kraft bak kravet om 

6 timers normalarbeidsdag med full lønnskompensasj·on - kortere 

normalarbeidsdag for alle - på kvinnenes premisser? 

Det krever at kvinnenes situasjon tas alvorlig og at kravet om 

6 timers dagen utformes slik at det kan bety en bedring av deres 

situasjon. 

Det holder ikke som LO - å være negativ til deltid. Fagbevegel-

sen må ta deltid og deltidsansattes krav alvorlig og være 

villig til å forsvare deres interesser. Men økt deltid kan 

aldri være noe alternativ til 6 timers dagen. 

Dette er et eksempel på at kvinners yrkesaktivitet og 9ærstilling 

blir forsøkt brukt mot arbeiderklassen - samtidig som ' den kan 

bety en styrke om kvinnene situasjon tas alvorlig, dvs om vi 
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er villige til å slåss på kvinnenes premisser. 

Det haster - Kraby vant første runde i dette oppgjøret: Utsetting 

av kortere dag på ubestemt tid og fri bane for hans "løsninger". 

Tariffoppgjøret belyser også en annen grunn til at det er 

viktig å framheve 6 timers dagen iom et kvinnekrav. Nemlig at 

det er kjønnsmotsetninger innafor arbeiderklassen. Menna har -

som menn - interesse av at kvinnene har en underordna posisjon 

på jobben og gjør det meste hjemme. I den grad kampen for 6 
timers dagen utfordrer en del av disse privilegiene - og det 

gjør den jo, - vil mange menn vike tilbake , ikke prioritere 

den så høyt osv. Mange vil heller være to timer mer på jobb 

ennå gjøre mer husarbeid - og det ville jo jeg også personlig. 

Dette er ikke noe moralsk spørsmål. Menna har rett og slett 

noe å tape. Her kolliderer menns interesser som kjønn med 

deres klasseinteresser. Som en del av arbeiderklassen har de 

entydig interesse av 6 timers dagen. Et konkret uttrykk for 

denne kjønnsmotsigelsen er ønsket om kortere arbeidstid tatt ut 

som lengre helger, flere fridager osv. F.eks. krevde Jern og 

Metall ikke kortere dag, men bare kortere uke, delt opp med en 

times forkortelse pr år. Også derfor er det nødvendig at 

kvinnene går i spissen for 6 timers dagen og legger vekt på 

betydninga for kvinnene. Det vil tjene hele arbeiderklassen. 

Kampen for 6 timers dagen griper inn i svært mange spørsmål. 

Jeg skal ikke her ta opp spørsmålet om 6 timers dagen og arbeids

løsheten. Men jeg skal si noen ord om situasjonen i kampen. 

Innafor bevegelsen for 6 timers dagen er vår linje på offen

siven. Vi legger en god del av premissene, - til fortvilelse 

for dem som ønsker å tone ned kravet om lønnskompensasjon. 

· 8.mars i Oslo var det ingen motforslag (eller stemmer mot) 

parola om full lønnskompensasjon. Oslo SV støtta parola i en 

løpeseddel. Det er nødvendig å beholde initiativet i kampen om 

full lønnskompensasjon. Det er et nødvendig krav for 6 timers dagen 

da~en på kvinners premisser, som kvinnekrav. 

Arbeiderpartiet vil trolig gå til valg på løfter om en eller 

annen form for forkortelse av arbeidsdagen (ihvertfall sym

bolsk)., med "kompensasjon" for noen i form av økte trygder. 

I alle fall vil de - sannsynligvis godt hjulpet av SV -

satse på ålede 6 timers dagsbevegelsen til å stemme 
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"sosialistisk" i 1985. ® 

Det er viktig å avsløre slike løfter og bygge opp en .virkelig 

massebevegelse - med studier, diskusjoner og organisering i 

kvinnebevegelsen, i fagbevegelsen og i mange folkelige organisa

sjoner. Det er nødvendig at RV tar opp 6 timers dagen og gjør 

kravet til en del av sin profil både sentralt og lokalt bl. a. 

gjennom krav om lik arbeidstid i kommmunene. 

Folk som driver arbeid på ulike felter - kvinnearbeid, faglig, 

parlamentarisk, bør komme sammen og diskutere arbeidet med 

6 timers dagen og de politiske spirsmåla den reiser, og hvor

dan en kan organisere særlig kvinner med sikte på langvarig 

kamp. LO-kongressen vil bli en viktig styrkeprøve, men det er 

viktig at arbeidet ikke blir ensidig innretta tradisjonelt 

faglig. 

VI MÅ BYGGE EN ALLIANSE. 

Dersom vi skal skape en nødvendig forståelse for kvinnespørs~ 

målets betydning, er det nødvendig med en .allianse mellom 

den progressive opposisjonen i fagbevegelsen og venstresida i 

kvinnebevegelsen. Det er nødvendig for kvinnekampen, men like 

nødvendig for den progressive opposisjonen i fagbevegelsen i 

dag. Det er sjlsagt nødvendig med kvinner i ledelsen for 

opposisjonen, men det er ikke tilstrekkelig. Fagbevegelsens 

tradisjone sitter også hos faglige jenter (jfr. løpeseddelen 

om Oslo-krisa, skrevet av jenter). Arbeiderbevegelsens kvinner 

har alltid blitt usynliggjort. De er blitt mobilisert til å 

støtte opp om parti og fagbevegelse. Deres egne krav i fag

bevegelsen har blitt sett på som underordnet de felles interess-

ene. Fagbevegelsens vedtak i 3O-åra om at gifte kvinner ikke 

burde ha arbeid er ikke enestående. Qg det ble aldri tatt noe 

oæ.g_jør med vedtaket. 

For å bryte med dette trengs en allianse med deler av kvinne~ 

bevegelsen - som består av jenter på tvers av bransjer og 

yrker og som har et kvinnepolitisk utgangspunkt. Egentlig er 

det en tilsvarende allianse mellom kvinner i og utafor fag

bevegelsen som har gjort 6 timers dags bevegelsen mulig. 
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En allianse mellom kvinnebevegelsen og den progressive 

opposisjonen må ha som strategisk målsetting arbeiderklassens 

og kvinnenes frigjøring. Grunnlaget må være forståelse for 

kvinnespøremålets betydning for arbeiderklassen, og solidari

tet med kvinnene. 

Altså: Det progressive opposisjonen må ikke bare ta opp i seg 

kvinnesaker (som f.eks. punkt 12 på lista over standpunkter), 

men ta opp kvinnenes stilling i forbindelse med alle saker. 

TARIFFOPPGJØRET. 

Tariffoppgjøret som eksempel. 

Vår tariffpolitikk har tradisjonelt vært kjønnsløs. Det vil si, 

den har ikke sagt noen ting om hva hovedkrava har betydd for 

kvinner. Kvinner har vært noe i tillegg - med obligatorisk 

eget intervju i KK. Etter kritikk har det hendt at kvinnenes 

lønnsforhold er trukket inn, men_ det er langt igjen til det er 

en naturlig del av enhver tariffartikkel. Lavtlønte er fort

satt begrepet, langt oftere enn kvinner. Streiken i offentlig 

sektor som først og fremst dreide seg om kvinners lønnsforhold, 

ble også behandlet "kjønnsløst". 

Hvorfor skal en si noe eget om kvinner? 

Vi er 1/3 av LOs medlemstall. Utafor LO er vi lærere, sjuke

pleiere osv. Og enda fler når vi regner med alle dem som fak

tisk berøres. Kvinnene er de dårligst lønte, med de hardeste 

Jobbene. 

Kvinnene er de som er mest avhengige av de sentrale oppgjørene. 

Kvinnene får minst lønnsglidning. De er i de bransjene med 

minst lønnsgjidning, og innafor bransjene med lønnsglidning er 

kvinnenekr hvor det er minst. Kvinner får minst opprykk av 

ulik art. I Btat og kommune stopper kvinner på lavere lønns

trinn enn menn. De er helt avhengige av det generelle tillegget 

for å heve sin lønn. Når Jern&Met og Grafisk svier solidari

teten, er det først og fremst kvinnene de driter i. 

Kvinnene kunne derfor være en viktig kraft i tariffoppgjøret 

- hvis de ble regna med. 

I år var hovedspørsmåla generelt tillegg, minstelønna og 

arbeidstida. Alle disse er spørsmål av særlig betydning for 

kvinner - uten at kvinner tas med i bildet. 
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Bide minimalt generelt tillegg og angrepene p& garantiordninga 

er en del av en tariffpolitikk der lønnsutviklinga i enda 

større grad enn , i dag skal tilpasses bransjenes og bedriftenes 

økonomi. Felles lønnstillegg skal spille mindre rolle. Det betyr 

enda mer den sterkestes rett - og større lønnsforskjeller. 

NAFs nye melodi heter "differensierte lønninger er i dag et 

nødvendig virkemiddel for & styrke konkurranseevnen og sikre 

arbeidsplassene". Lønnsforskjeller skal være noe positivt. 

Først og fremst rammer dette kvinner - for slik samfunnet er 

organisert, er det ikke meningen at kvinnelønna skal kunne 

forsørge en familie, kvinnene er tilleggsarbeidskraft. Det er 

mulig & presse kvinnelønna lenger ned. Allerede i dag er de fleste 

lavtlønte kvinner. Det er viktig & studere politisk økonomi 

om verdien av arbeidskrafta for & f& en bedre forst&else for 

manns- og kvinnelønna. 

Mitt hovedpoeng her er at tariffoppgjørets betydning for 

kvinnene som de lavest lønte ikke tas med i politikken, slik 

at kvinnene ikke ~obiliseres til kamp, men blir beh~ndlet som 

passive ofre for de store gutta i Jern&Metall. Mer innretting 

p& kvinner kunne kanskje ogs& være en hjelp til & utvikle et 

"tariffsprik" som flere forst&r og bryte barrierene mellom 

privat og offentlig sektor. 

DET HASTER. 

En allanse mellom opposisjonen i fagbevegelsen og kvinne

bevegelsen, og gjennomslag for kvinnespørsm&lets betydning, 

haster. For vi er ikke alene p& banen. Kvinner i fagbevegelsen 

v~kner og stiller krav - og begynner & se seg om og ser etter 

hvem som er deres venner. 

Ansvarlige pamper ønsker kvinnenes aktivitet inn i ansvar

lige, legale former. De klokeste snakker kvinnene etter munnen 

i ord, s& lenge de ikke truer og utfordrer makta. Det er opp 

til progressive menn lokalt & vise kvar den reelle støtten er. 

Arbeidet med lokale likestillingsavtaler kan være et bra sted 

& begynne. 

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



-

DET FINNES OGSÅ FEILAKTIGE KVINNEPOLITISKE LINJER. 

For eksempel innafor Oslo Faglige kvinnebevegelse finnes det folk 

som setter garantiordning og likelønnskrav opp mot det 

generelle tillegget - "nå må LO prioritere de lavtlønte". 

Systematisk setter de kampen for likelønn i høysetet og 

overser kampen for reallønna. I realiteten er dette ideer om 

åta fra menn og gi til kvinner. Stikkordet er omfordeling. 

Og Hilde Bojer i SV er den fremste omfordelings-ideologen: 

Menn må ned hvis kvinner skal opp, og dette begrunnes sosial

økonomisk. 

Disse linjene er farlige, fordi de vinner en del tilslutning 

blant folk som har mista trua på fagbevegelsens evne til å 

ta kvinnespørsmålet alvorlig og slåss på kvinnenes parti 

for å heve kvinners lønn. 

Sjøl om kvinner i DNA/SV som fører fram dette i dag . står i 

opposisjon til Halvorsen og de andre LO-toppene, så står 

mange av dem grunnleggende for samme linje: "Nå er det ikke mer 

å hente i økonomisk vekst - det er tid for omfordeling". 

(Dette er også linja i LOs diskusjonsopplegg foran neste LO

kongress om inntektsfordeling og tariffoppgjøret). 

Vår oppgave må være å utvikle en allian~e mellom opposisjonen 

i fagbevegelsen og venstresida i kvinnebevegelsen. Hvis en slik 

allianse fører kampen på kvinnenes premisser, vil det være 

mulig å vinne. flertallet av kvinnene og størsteparten av kvinne

bevegelsen for ei klassekamplinje. 

DNA og SV som partier står relativt svakt som politisk ledelse 

for det nye kvinneopprøret i fagbevegelsen. Men det krever at 

opposisjonen tar kvinnespørsmålet alvorlig, og der er vi 

kommet veldig kort. En slik allianse vil også gi et godt ·utgamgs

punkt for diskusjon om perspektiver utover den daglige kampen 

- om nødvendigheten av revolusjon og sosialisme. 
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HVA BETYR ALLIANSE - KONKRET? ® 
Allianse er et stort ord - det krever konkret arbeid. Det 

krever felles diskusjoner i partiet mellom folk som jobber 

på ulike felter, spesielt kvinnekader og faglig kader. Og det 

krever at vi tar initiativ til diskusjoner mellom folk i 

kvinnebevegelsen og folk i klubber og foreninger. Klubber og 

foreninger kan f.eks. invitere kvinneaktivister til møter om 

kvinnespørsmålet, 6 timers dagen, tariff/lønn, arbeidsløshet, 

og kvinneorganisasjoner kan invitere tillitsvalgte. jeg har 

vært på slike møter - det kan gjøres på mange måter. 

Dessuten er det viktig og mulig å samarbeide om støttearbeid, 

f.eks. når kvinner slåss for lønna eller a rbeidsplassene sine. 

For eksempel prøvde Kvinnefronten å få være med på et møte med 

tillitsvalgte i Oslo om støttearbeid til kvinnene på Norway 

Foods, men ble avvist fordi de ikke var Faglig. Sånt er snevert 

og skadelig. Men samarbeid kan styrke støttearbeid, utvikle 

felles erfaringer og ha betydning også på lengre sikt. 

Et annet eksempel er Ja Til Arbeid.I denne aksjonen er det viktig 

å styrke og utvikle samarbeid både med kvinneindustri og andre 

kvinnearbeidsplasser som for eksempel helse- ·og sosialsektoren, 

og men kvinneorganis - asjoner. Bergenskvinnene (bekledning) 

deltok aktivt i aksjonen før jul. 

Det finnes sikkert flere eksempler. Det viktigste er å st0rte 

diskusjonen mellom kvinneaktivister og opposisjonen i fagbeveg

elsen (av~egge kjønn)~ Da vil vi få nye erfaringer. 

I Tillegg til et samarbeid mellom opposisjonen og kvinnebeveg

elsen., er særorganisering av kvinner innsfor fagbevegelsen 

nødvendig for å styrke kvinnenes innflytelse og kampen for 

betydninga av kvinnespørsmålet, og gjøre kvinnene i stand til å 

møte menns undertrykking. Denne særorganiseringa kan ta mange 

former - det finnes ikke noe skjema. Noen eksempler: 

- I Grafisk finnes det grafiske kvinneklubber i en del byer, 

åpne for alle kvinnelige medlemmer, men med eget medlemsskap . 

Det finnes også en gr afiske kvinners landssammenslutning. Dette 

har vært mulig fordi slik organisering har eksistert siden 

3O-åra. 
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- Kvinneutvalg i Oslo Førskolelærerlag og Norsk Lærerlag er 

eksempl e r på nødvendigheten av særorganisering også innafor 
-

kvinnefagforeninger. Det kan virke rart, men det er nødvendig 

for å bryte den kjønnsnøytrale fagforeningspolitikken og 

fokusere på førskolelærerne og lærerne som kvinner. 

- Det finnes jern&met-bedrifter der kvinnene har samla seg og 

ført kamp for å opprette kvinneutvalg, eller har avholdt egne 

kvinnemøter (med klubbens godkjennelse) . 

Uformell kontakt mellom jenter som sitter i samme klubb eller 

foreningsstyre er som regel helt nødvendig for å "overleve". 

Men slik særorganisering av kvinner innsfor fagbevegelsen 

må ha bånd til kvinnebevegelsen og kvinnepolitiske diskusjoner 

dersom den skal unngå å bli fanget i sin egen snevre faglige 

tradisjon. 

Noen reagerer på at kvinner både krever makt og innflytelse i 

felles - organisering Qg_ særorganisering. Skal det være like

stilling, så skal det være likestilling, er en vanlig sosial

demokratisk linje. Men kravene springer ut av vår dobbelte 

stilling: Vi er halvparten av arbeiderklassen - og vi er i en 

særstilling som undertrykt kjønn. 

Vi er tilbake der vi begynte. Kvinnespørsmålet er både et eget 

spørsmål som krever egen organisering, politikk og ledelse, 

- og det griper i dag inn i alle de store klassekampspørsmåla. 

Det er avgjørende for arbeiderklassens og fagbevegelsens 

kampkraft, og for lønns- og arbeidsforholda, at kvinne

spørsmålet blir tatt alvorlig som et spørsmål for hele arbeider

klassen. 

Det er umulig å le gge opp en riktig faglig politikk, helhetlig 

og på enkeltstpørsmål, uten å analysere kvinnenes stilling . 

Derfor må også kvinner ha makt og innflytelse. 
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