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KJØNN OG KLASSE

Ny
ARBEIDER
KLASSE
ndringene i klasse-og kjønnsforhold fører til nye tanker, krav og bevegelser. Dette går ikke av seg sjøl.
E Nye oppfatninger må kjempes fram. Den moderne
kvinnebevegelsen har i stor grad oppstått på grunnlag av
disse endringene. Samtidig er kampene som er ført om sjølbestemt abort, gratis daghjem til alle barn, mot porno, vært
med å forme kvinners bevissthet om seg sjøl.

Av Siri Jensen
I en artikkel i siste nummer av Røde Fane viser
Jorun Gulbrandsen at arbeiderklassen har forandra seg i løpet av de siste 20-25 åra. Kvinnene
utgjør idag halvparten av den yrkesaktive arbeiderklassen. Fordi kvinner står i en annen
samfunnsmessig stilling enn menn, får vi en kvalitativt forskjellig arbeiderklasse. Noen stikkord. Kvinnene i Norge utfører årlig ca. 2
milliarder timer hus og omsorgsarbeid hjemme.
Dette er arbeid som samfunnet pålegger dem.
Kvinner beholder hovedansvaret og arbeidet i
familien selv om de har en jobb. Kvinner finns i
alle yrker, men er konsentrert i færre og andre
yrker enn menn. Halvparten av de yrkesaktive
kvinnene jobber deltid, 75% over 20 timer pr uke.
Kvinner har halvparten av menns inntekt. Dette
har vært uendret iallefall de siste 10-15 år, og
skyldes først og fremst forskjellen i arbeidstid.
Kvinner jobber deltid, mens menn jobber overtid. I tillegg kommer sjølsagt lønnsforskjeller.
Kvinnene er i de lavest betalte yrkene og jobbene, og får dessuten lavere betalt fordi de er
kvinner. Kvinnene må tilpasse yrkeslivet sitt til
forpliktelsene hjemme. Typisk for kvinnenes si-

tuasjon er at vi er skvisa mellom jobb og familie.
Dette oppleves som et individuelt problem, og gir
bøttevis med dårlig samvittighet. I virkeligheten
er det et uttrykk for vår stilling i samfunnet.
Menn — ikke lenger de egentlige arbeiderne?

Når kvinnene er blitt halvparten, utfordres ideen
om menn som de egentlige arbeiderne. 'stedet
for å se ensidig på kvinnenes særstilling i arbeidslivet, blir vi nødt til også å se på menns
spesielle situasjon. Kjønna er ulike. En kjønnsnøytral beskrivelse av arbeiderklassen holder
ikke. Mens halvparten av kvinnene jobber deltid
for å kombinere jobben med familien, jobber
menn tilsvarende overtid fordi de står fritt til å
disponere sin egen tid. Deres arbeidsliv går alltid
foran familien. Menn får derfor et helt annet forhold til arbeidstid enn kvinner. Kvinner tjener
lite fordi kvinnelønna fungerer som tilleggslønn,
uansett om de er forsørgere eller ikke. Menn har
et kjønnstillegg i lønna fordi den er forsørgerlønn
- uansett. Kvinner har i større grad rutinearbeid,
i industrien ofte styrt av maskiner. Menn har en
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friere stilling, de kan i større grad ta pauser sjøl.
Kvinner har overtatt bånnsjiktet i arbeidslivet tildels sammen med innvandrere. Menn har større mulighet til mobilitet oppover, både i arbeidslivet, og i faglig og politisk sammenheng.
Kvinnene er de hardest undertrykte, med en
svak posisjon i fagbevegelsen. Menn har rett til å
definere hva som er faglige spørsmål. Og menn
undertrykker kvinner. De har i dag politisk og
ideologisk herredømme på arbeidsplassene og i
fagbevegelsen. Dette er en viktig svakhet. Det
hindrer menn i å se at verden forandrer seg. Den
typiske kvinnelige arbeider er ulik det klassiske
bildet, men hun er ikke mindre virkelig.
Kvinner som kraft

Fra 1960 til 1980 gikk 1/2 million nye kvinner ut i
arbeidslivet. Pål Steigan skriver i boka På den
himmelske freds plass s.40 om studentopprøret.
Han påpeker at det forelå en kritisk masse, dvs.
en enorm økning av antallet studenter på kort tid,
tilgang på kritisk kunnskap og arbeidere og bondestudenter. Dette er en interessant parallell.
Antallet kvinner i arbeidslivet økte også kraftig,
i stor grad konsentrert i bestemte yrker. Den
moderne kvinnebevegelsen og kvinneforskningen har brakt fram kritisk kunnskap som har vist
fram hvordan kvinner systematisk undertrykkes på alle områder. Og økningen i yrkesaktivitet
omfattet ikke bare kvinner med høyere utdanning, arbeiderklassens kvinner inntok det offisielle yrkesliv. (Mange kvinner i arbeiderklassen
har sjølsagt alltid jobba. ) Kvinnene i arbeidslivet gjorde viktige og ganske like erfaringer. Vi
kan alt. Vi gjør alle slags jobber minst like bra
som menn. Vi er forsørgere. Vi er klubbledere.
På tross av dette har vi en annenrangs plass. Vi
sitter fast, skvisa mellom jobb og familie — som
kvinner. Disse erfaringene blir en kraft for forandring. Det er grunnlaget for at kvinnene reiser
kampen for 6 timers normalarbeidsdag med full
lønnskompensasjon. Og for den uhyre breie oppslutningen om dette kravet. Kravet er summen
av erfaringene og symbolet på et samfunn der
det er mulig for både kvinner og menn å være hele mennesker. Med utgangspunkt i betydningen
av redusert daglig arbeidstid, har nettopp kvinnene vært i stand til å avsløre og reise kamp mot
borgerskapets uthulig av normalarbeidsdagen.
En 6 timersdag på kvinnenes premisser er til fordel for hele arbeiderklassen.
Ledende i lønnskampen

Allerede ved lønnsoppgjøret i 1984 var det kamp
om kvinnelønna som førte til streik. Cabinpersonalet i Brathensafe krevde ei lønn til å leve av og
forsørge unger. I offentlig sektor dreide streiken
seg først og fremst om tillegg på kvinne-lønnstrinna. Selv om media sjølsagt i liten grad fanget
opp det. I 1986 har kampen for kvinnelønna feiet
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gjennom hele oppgjøret. Det starta med CAF
(Cateringpersonalet i Nordsjøen ) - med 60%
kvinner og tradisjonelt kvinnearbeid i nordsjøen.
Og med sjukepleierne som vant en arbeidsrettsak mot staten. Lockouten blei utløst av kampen
om lavtlønnsgarantien, og stuepiker fikk utfordre Kraby på Dagsrevyen. Selv da Hotell og
resturant solgte en garantiordning basert på
gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, fikk de ik-
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ke med seg bekledning. Oppgjøret fortsatte med
kvinnene i kommunene, og lærerne. Fra de ulike
gruppene kom kravet : Kvinner skal ha ei lønn til
a leve av og forsørge unger. Tradisjonelt kvinnearbeid skal vurderes på samme måte som tilsvarende arbeid av menn.
Organisasjonene tvinges til å stå hardt på fordi
medlemmene ikke er villige til å gi seg. Roar Filertsen skriver i Klassekampen at dette er det

største kvinneoppgjøret som har vært i fagbevegelsen. Karakteren av kvinneoppgjør understrekes ytterligere av at Aud Blankholm i sjukepleierforbundet rykker ut mot forhandlingsmotparten Norsk kommuners sentralforbunds
kvinnediskriminerende holdninger. Seriøse krav
og argumenter blir møtt med «dere er så søte når
dere er sinte». Massevis av kvinner har møtt det
samme, som «fleip» og dermed vanskelig å takle.
Når slike uttalelser stemples offentlig er det en
støtte for alle kvinner.
Hvorfor kan kvinnenene være
ledende i lønnskampen?

Fordi kvinners virkelige liv har kommet i stadig
konflikt med et lønnssystem der kvinnelønn er
tilleggslønn. Stadig flere lever alene, også med
barn. Kvinner gjør fullverdig jobb i harde yrker
og er seg bevisst sin rolle som lønnsmottakere.
Samtidig blir kvinnene hardest rammet av borgerskapets angrep på arbeidsfolks lønn. Borgerskapet ønsker å fjerne de sentrale oppgjørene
med generelle lønnstillegg til alle og lavtlønnsgaranti. De vil over på et system med individuell
lønn etter produktivitet i den enkelte bransje og
på den enkelte arbeidsplass. Også i offentlig sektor. Ingen skal kunne sammenligne seg med
andre, eller kreve en lønn til å leve av. Syns du at
du tjener for lite, skaff deg en bedre betalt jobb
eller lengre arbeidstid.
Et slikt system vil splitte arbeiderklassen. Arbeiderne skal knyttes til sin arbeidsplass, forholda for å føre felles kamp for lønna vil bli mye
vanskeligere. I første omgang vil kvinner rammes hardest. Kvinner er i yrker og jobber der de
får lave eller ingen lokale tillegg. Den eneste
måten å heve kvinnelønna er ved felles kamp for
store generelle tillegg. Dessuten er lavtlønnsgarantien et nødvendig sikerhetsnett for de aller
lavest lønte kvinnene som hindrer at lønna går
rett til bånns.
Kvinnenes situasjon gjør dem til de mest konsekvente motstanderne av NAFs krav. Derfor kan
de gå i spissen i dagens lønnsoppgjør. En tariffpolitikk som legger hovedvekt på kvinnelønna vil
tjene hele arbeiderklassen.
Kvinnenes krav er i dag både offensive, for 6 timersdag og høyere lønn, og forsvarskrav mot
borgerskapets angrep. Det er en viktig styrke.
Flere kampavsnitt.

Kvinnene går i dag i spissen på tradisjonelle faglige områder som arbeidstid og lønn. Dette viser
kvinnenes økte betydning for arbeiderklassen
som helhet og representerer en utfordring for
fagbevegelsen og AKP.
Og det er ikke de eneste eksemplene. Kvinnene
har reist kamp mot usaklige oppsigelser. Saken
om de 4 arbeiderkvinnene som blei oppsagt fra
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Fra kvinnemessa i Bergen, «Klart vi kan».

Hillesland fordi «de var forsørga» var oppe i høyesterett september 1986. Angela Wedvich ble
oppsagt fordi hun ikke var føyelig og underdanig
nok. Etter full seier i byretten tapte hun i lagmannsretten og anker videre til høyesterett.
Disse sakene har stor betydning for kampen om
oppsigelsesvernet i en tid da Kraby står hardt på
for å få det svekket, blant annet gjennom endringer i arbeidsmiljøloven.
Kvinner går i spissen i kampen om de offentlige
budsjettene, spesielt i helse og sosialsektoren,
der kvinner utgjør 80-90% av de ansatte. Kampen
dreier seg i stor grad om levelige vilkår for pasienter og eldre på sykehus og sykehjem, for barn
i barnehager og klienter på sosialkontorene.
Samtidig er nettopp forholda for disse gruppene
knytta nært sammen med arbeidsplassene og
lønns og arbeidsforholda for kvinnene som jobber der.
Den kvinnelige arbeiderklasen trekker altså forholda for andre grupper i samfunnet direkte inn i
den tradisjonelle faglige kampen. Det er en styr-
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ke for arbeicterkiassens kamp at kvinnene slik
sprenger de snevre rammene for hva som er faglige spørsmål. Og kampen om budsjettene får
raskt politisk betydning. Vi så det ved valget der
eldreomsorg og helsevesen fikk stor betydning.
Og vi vil se det igjen når DNA skal ut og løpe fra
løftene sine.
I kampen om nedlegging av aluminiumsverket
iTyssedal, ble det oppsummert at organiseringa
av lokalsamfunnet og særlig kvinnene var avgjørende for seieren. Denne lærdommen har fått
altfor lite oppmerksomhet - den har betydning
for de videre kampene om ensidige industristeder. Den sier også mye om kvinnenes betydning.

Endringene i klasse og kjønnsforhold har ført til
at den kvinnelige arbeiderklassen nå framstår
som klasse i nær allians med kvinnene i de lavere
deler av småborgerskapet. De er i ferd med i
praksis å ta over ledelsen i arbeiderklassens
kamp. Samtidig er de ikke sjøl bevisst sin rolle.
Økt kvinnebevissthet og. kvinnebevissthet er derfor idag nødvendig for a styrke arbeiderklassens
kamp.
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