
en kvinnelige de-
len av arbeider-
klassen har vokst

kraftig over hele verden, og
er nå inne i en prosess hvor
den konstituerer seg både
som klasse og kjønn. Det be-
tyr bl.a. at den blir seg be-
visst sin posisjon og sin poli-
tiske rolle.

Kvinnene kombinerer fa-

Kan vi tenke oss en sosia-
lisme med to typer økono-

mi side om side, en del med
lønnsarbeid og vareproduk-

sjon, en del med produk-
sjon for behov basert på en
form for bytte av tjenester?

Og der det vanlige for alle
er å ha et bein i hver leir,

slik kvinnene idag har det
under kapitalismen?

SIR I .J ENISEN

MINDRE JOBB
MER ARBEID

milie og jobb. I Norge er det
idag slik at kvinnene kom-
mer i en stadig sterkere skvis
mellom krava på jobben og
krava hjemme. Dette kom-
mer bl.a. til uttrykk i at kvin-
nene stiller krav om 6 ti-
mersdag, om heving av kvin-
nelønna, om offentlige tilbud
til barn og eldre. Dette er
krav som idag er avgjørende
for hele arbeiderklassen. De
bidrar til å utvide arenaen for
den faglige kampen. De
kvinnelige arbeiderne går i
spissen for en ny klassebe-
vissthet. Kvinnenes rolle i
familien, som tidligere bidro
til å stenge kvinnene ute fra

klassekampen,	 blir idag
snudd til en styrke.

70% av den kvinnelige
delen av verdens arbeider-
klassen fins idag i Afrika,
Asia og Latin- Amerika, så
kvinnebevisstheten er også et
godt utgangspunkt for inter-
nasjonal bevissthet.

å tross av stadig
flere kvinnearbei-
dere i verden, er

kvinnelige arbeidere idag
fortsatt "de andre", de som
ikke passer til det normale
mønstret for en arbeider.
Dette henger sammen med
hele organiseringa av pro-
duksjonen under kapitalis-
men. Familien som institu-
sjon er en del av måten pro-
duksjonen er organisert på,
og denne orgniseringen er
med på å bestemme hva som

er lønnsarbeid og hva som er
gratisarbeid, hva som er pro-
duksjon for et marked og hva
som er produksjon for behov.
Denne måten å organisere på
framstår som gudegitt. Men
den har ikke vært evig.
Likevel bestemmer den vår
tenkning.

Kvinnene i arbeiderklas-
sen vil utfra sin samfunns-
messige posisjon spille en
viktig rolle i kampen for en
revolusjonær omveltning. Er
det i forlengelse av denne
rollen mulig å tenke seg et
samfunn der kvinnearbeidere
er "de normale" som sam-
funnet er lagt opp etter, og
der menna er de andre? Der
det normale er å ha en fot i
omsorg/ansvar for andre og
en fot i effektiv produksjon,
nettopp som et ledd i å skape
et nytt samfunn uten disse
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"Under kapitalismen er bruksverdiproduksjonen or-
ganisert privat, i de enkelte hjem. Dette fører til at
kvinner blir hardere utnytta. Under sosialismen vil
dette arbeidet kunne organiseres samfunnsmessig."

skarpe skillene. Og dermed
også skape nye mennesker
uten forming av atskilte sosi-
ale kjønn?

Dette står opp imot en
måte å tenke på som innebæ-
rer at kvinnene skal kvitte
seg med omsorg og ansvar
og bli "fri" som menn. Der
menna er modellen. Med en-
delig konsekvens kunstig be-
fruktning og barnefabrikker?

vinnenes arbeid i
hjem og omsorg
er bruksverdipro-

duksjon. De lager mat for å
dekke behov, ikke for å om-
sette den på et marked for å
tjene penger på den. Dette
legger grunnlag for en annen
politisk bevissthet, med mer
vekt på ansvar og omsorg
enn på bytteverdiproduksjon
-produksjon av varer for et
marked. Under kapitalismen

er denne bruksverdiproduk-
sjonen organisert privat, i de
enkelte hjem. Og dette fører
til at kvinner blir hardere ut-
nytta, og er dumsnille når de
gjør mer enn jobben sin, som
for eksempel å jobbe lenger
uten betaling osv. Kvinners
ansvarsfølelse utnyttes på det
groveste i helse og sosial-
omsorgen.

nder sosialismen
vil dette arbeidet
kunne organise-

res samfunnsmessig. Denne
kvinnebevisstheten represen-
tere en måte å tenke på som
peker framover mot kommu-
nismen, der enhver yter etter
evne og får etter behov. Et
stort problem for sosialismen
vil nettopp bli at vår tenk-
ning er så dypt rotfesta i den
kapitalistiske logikken. Her
vil den nye kvinnebevissthe-

ten representere -en viktig
styrke.

Under sosialismen er det
både mulig og ønskelig å
trekke produkter ut av vare-
produksjon og produsere for
behov. Hvor mye som er mu-
lig å trekke ut, vil være av-
hengig av det økonomiske
utgangspunktet. Men la oss
tenke oss for eksempel at et
visst minimum av brød,
melk, transport-tjenester og
lignende kan trekkes ut av
vareproduksjonen. Det sam-
me vil kunne gjelde organi-
seringa av omsorg for barn
og eldre (dette er jo ikke fullt
ut varer enda). Og deler av
husarbeidet?

Er det da mulig å tenke
seg deler av dette organisert
med utgangspunkt i kvinners
hverdagsliv og kvinners kun-
skaper. Ta for eksempel
brødbaking og melke- distri-
busjon organisert i lokalmil-
jøet med "lønn" i andre tje-
neste;. du får gratis brød og
melk og buss mot at du sjøl
gjør din del av jobben. Altså
en deløkonomi uten lønnsar-
beid. -Der krava til lønnsom-
het ikke er så store at det
ikke også er plass til eldre,
unger og andre som idag
faller utenfor. -I en organi-
sering som bryter med da-
gens bamehagedrift og eldre-
omsorg. -Der det private ar-
beidet er kollektivt organi-
sert.

å er det lett å tenke
at dette vil bli kvin-
ners område, et nytt

lavstatusområde som bare
fører med seg en ny omdrei-
ning med kvinneundertryk-
king. Menna vil fortsatt job-
be i vareøkonomien. De skal
skape	 det	 økonomiske
grunnlaget for investeringer
og økonomisk utvikling,
handle med utlandet, og gjø-
re det mulig å overføre nye
produkter til bruksverdiøko-
nomien. Og menna vil fort-
satt ha makta.

Her kommer ideen om at
kvinner må være det typiske
inn. At det vanlige for alle
skal være å jobbe et visst an-
tall timer i lønnsarbeid og et
visst antall timer i en bruks-
verdiøkonomi med basis i lo-
kalsamfunnet. Slik vil alle
delta i begge typer arbeid.
Utgangspunktet må være
nedsatt arbeidstid for alle i
lønnsarbeid. Her kommer ti-
timersdagen inn som et stra-
tegisk krav. Men også heving
av lønna i kvinneyrker er et
sentralt krav, det samme er et

/krav om kvinnekvotering i
mannsyrker.

Kvinnene må være alle
steder der utviklinga bestem-
mes. Fagforeningene i leden-
de deler av industrien vil
måtte spille en sentral rolle,
her må kvinnene inn.

et fins allerede
idag sektorer ute-
nom vareøkono-

mien, men der er det meste
organisert privat. Et untak er
organisering av mye av id-
rettsarbeidet med unger, ba-
sert på frivillig kollektiv inn-
sats, og annet frivillig orga-
nisasjonsarbeid i nærmiljøet.
Men det fins svære ressurser
som kan frigjøres fra det pri-
vate arbeidet. Tenk bare på
alle foreldre som følger og
henter sine barn til ulike tre-
ninger osv., i tillegg til alt
hus og omsorgsarbeidet.

Vårt svar på undertryk-
kinga i familien har tildels
vært en stor offentlig sektor
med barnehager og eldreom-
sorg etter behov, og et statlig
økonomisk ansvar for dette.
Men kanskje er dette bare en
del av svaret.

eg mener fortsatt at
sosialismen	 må
utvikles etter en plan

for å erstatte familieorgani-
seringa med andre måter å
organisere hverdagen økono-
misk og sosialt. Familien må
oppløses som et system for
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de som Ikke passer tll det normale mønsteret.
Kvinnelige arbeidere er fortsatt "de andre", privat forsørging og privat

omsorg for unger og andre
familiemedlemmer. Familien
må oppløses som et grunnlag
for menns dominans over
kvinner, og som et grunnlag
for foreldres eiendomsrett til
barn.

Etterhvert som familien
ikke lenger er samfunnets
grunnorganisering tenker vi
oss at folk står friere til sjøl å
velge hvordan de vil leve
sammen. Målsettinga må
være at hvert enkelt mennes-
ke (også barn) er økonomisk
sjølstendig med rett til sitt
eget liv (og gjerne som hos
Marge Piercy i "Kvinne ved
tidens rand", eget sted å bo)
og dermed uavhengig økono-
misk av dem de velger å leve
sammen med. Dette åpner
for samlivsformer der folk
ikke lukkes inne i så små en-
heter som i dag. Samtidig
blir det mulig for folk å bo
sammen med andre sjøl om
de ikke har kjæreste eller ek-
tefelle, og det blir mulig å bo
sammen med barn sjøl om en
ikke har egne barn. Opp-
løsning av familien legger
også grunnlaget for å opphe-
ve det skarpe skillet mellom
heteroseksuelle og lesbiske-
og homser.

Men spørsmålet er om
staten skal overta og organi-
sere alt hus og omsorgsar-
beid. En stor offentlig sektor
kan også bidra til å skille ut
omsorg for barn og eldre
som egne sektorer i samfun-
net, ikke en integrert del.
Lønnsarbeid virker her som i
vareproduksjonen fremmed-
gjørende, det er lett å utvikle
"klient-holdning". 	 Spørs-
målet er da om det er mulig å
utvikle noe av dette arbeidet
som en del av en bruksver-
diøkonomi i lokalsamfunnet,
organisert som kollektive tje-
nester som byttes mot andre
tjenester. Kollektive tjenester
som er organisert nedenfra,
og utfra folks behov i hver-
dagslivet. Samtidig må disse
tjenestene få rammebetingel-
ser fra staten som gjør en slik
utvikling mulig.

estlige	 feminis-
ters syn på famili-
en har møtt kri-

tikk fra svarte feminister. De
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har pekt på at for dem funge-
rer familien som forsvar mot
rasistisk undertrykking i en
hvit verden. En oppløsning
av familien som erstattes av
en organisering i lokalmil-
jøet, og som i stor grad byg-
ger på bruksverdiøkonomi
og gjentjenester ville kanskje
ta vare på denne kritikken.

Dette er også knytta til
problemene rundt styring og
makt. Hvis arbeidsfolk flest
skal ha direkte makt i sam-
funnet (i tillegg til makt
gjennom representanter i sty-
re og stell), må det i første
omgang bety makt over sin
egen arbeidssituasjon og sin
egen hverdag. Hvis en først
sentraliserer alle oppgaver
og all makt til staten, hvor-
dan skal en da bli kvitt denne
staten igjen og overføre mak-
ta til folk? Er det mulig å la
folk organisere og styre mest
mulig sjøl fra starten, i sam-
virke med andre og med en
sentral plan som både styrer
og blir forandra av lokale er-
faringer?

tgangspunktet er
altså en sosialis-
me med to typer

Økonomi side om side, en del
med lønnsarbeid og varepro-
duksjon, en del med produk-
sjon for behov basert på en
form for bytte av tjenester.
Og der det vanlige for alle er
å ha et bein i hver leir, slik
kvinnene idag har det under
kapitalismen. De to ulike
måtene å organisere økono-
mien på vil gi opphav til to
ulike måter å tenke på. Bare
dersom flertallet av arbeider-
klassen står med et bein i
hver leir vil det være mulig å
vinne flertall for prioritering-
er som sikrer ei utvikling der
stadig mer produseres for be-
hov, i retning kommunisme.

Hva er forutsetningene
for å gjøre dette mulig? Slik
jeg ser det avhenger det av
om det fins muligheter til å
organisere en økonomi som
innebærer reell makt til lo-

, kalsamfunn. Og ikke som i
dag, bare delegert makt fra
toppen innafor stramme øko-
nomiske rammer. Da må pro-
blemstillinger og premisser
defineres i lokalsamfunn og
deres hverdag, ikke defineres

på toppen av samfunnet som
i dag.

Dette er avgjørende.
Også idag snakker AP om en
tredje sektor som hverken er
privat eller offentlig, og SV
snakker om dugnadstanken.
Men idag skal dette brukes
til å spare offentlige utgifter
og tyne folk ytterligere.
Oppgavene legges over på
folk og "nærmiljø", i praksis
betyr det familiene. Og disse
er idag uten ressurser og uten
makt til å gjennomføre de

nye oppgavene. Dagens or-
ganiserte motstand mot
nedskjæringer, med bl.a alli-
anser mellom fagforeninger
og brukere, inneholder kime-
ne til lokal makt under sosia-
lismen. Under kapitalismen
er det riktig å kreve statlig
ansvar for et best mulig of-
fentlig tilbud til befolkninga,
likt over hele landet.

dag vokser til en viss
grad muligheter	 for
desentralisering	 av

økonomi og makt fram inna-
for kapitalismen. Desentra-

lisering, både av produksjon
og administrasjon innafor en
sentral plan, praktiseres i
svære konsern med omset-
ting langt over Norges bud-
sjetter. Sjølsagt er idag svært
mye makt samla på toppen.
Men f. eks. systemet med un-
derleverandører har også ført
til at toppen blir avhengig av
bånn. Som da en streik ved
bedriften som produserte
stolseter stoppa hele bilpro-
duksjonen i et stort konsern.
Datateknologien åpner også

muligheter for informasjon
og oversikt til grunnplanet.
Og letter kommunikasjonen
mellom sentral plan og loka-
le behov.

Den andre forutsetningen
er at kvinner, og særlig ar-
beiderklassens kvinner, har
makt. Gjennomføring av kor-
tere arbeidsdag og en organi-
sering bygd på hverdagsliv-
serfaringer krever brudd med
bytteverdiproduksjonens
måte å tenke på. Denne mak-
ta vil måtte bygge på rollen
kvinnene har i revolusjonen.
Kvinnene må videre ha en fri

og uavhengig kvinnebeve-
gelse som maktbasis og prio-
ritere sterk representasjon
der den virkelige makta lig-
ger. Og partiet må slåss for ei
linje for sosialismen som
nettopp bygger på kvinnene i
arbeiderklassen.

se arbeiderklas-
sens kvinner som
den typiske ar-

beideren under sosialismen,
betyr å se mulighetene i
kvinnenes posisjon idag,

ikke bare problemene. Det
understreker betydningen av
å jobbe for å utvikle styrken
til den kvinnelige delen av
arbeiderklassen. Og det un-
derstreker betydningen av
kvinnebevisstheten, både for
kampen idag og for kampen
for et annet samfunn.. Det
betyr at fagbevegelsen idag
må bryte med synet på kvin-
nene som "de andre" og rei-
ser krav som bygger på at
kvinnene, uansett heltid eller
deltid er fullverdige arbeide-
re.

Når familien Ikke lenger er samfunnets grunnorganlsering, vil det åpnes for
andre samlivsformer.
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