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KLASSER
rne Bøe slår fast i RF.6/86
at kjerneproletariatet i
Oslo fortsatt er den mest
A bevisste og best organiserte delen av arbeiderklassen i byen. Samtidig sier han at det er iferd
med å oppstå «et nytt kjerneproletariat» som for en stor del består av
arbeidere og funksjonærer på de
store kvinnearbeidsplassene utenfor industrien. Denne analysa
fanger ikke opp hva som faktisk har
skjedd og blir derfor ikke noen god
rettesnor for handling.
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TO SPISSER
I ARBEIDERKLASSEN
Av Siri Jensen

Bøe sier i sin definisjon at han ikke legger noe avgjørende
vekt på stillingen i produksjon. Jeg mener at grunnlaget
for kjerneproletariatets ledende rolle nettopp er stillingen som produsenter av merverdi som kapitalismen er
avhengig av. Dette innebærer også at kjerneproletariatet
er i stand til å ramme merverdiproduksj onen direkte.
Dette er også grunnlaget for at det er mest konsentrert
og best organisert, står klarest i motsetning til borgerskapet og har sterkest klassebevissthet, forhold som
Arne Bøe legger vekt på og som sjølsagt er viktige.
I dag preger det første og fremst det tradisjonelle kjerneprolatariatet. Jeg er derfor enig i konklusjonen,
nemlig at det tradisjonelle kjerneproletariatet fortsatt
spiller og må spille en ledende rolle i arbeiderklassen.
Dete gjelder selvom det skrumper i antall.
Hovedproblemet slik utviklinga går i dag er at det
splittes opp og tildels også at det får redusert sin mulighet
til å stoppe produksjonen, gjennom at ny teknologi og
andre yrkesgrupper overtar.
Vi ser også i praksis at kjerneproletariatet spille en ledende rolle, Ja til arbeid, Kampen om Tyssedal, SydVaranger, FUF, Lockouten, Polstreiken, kamper av
avgjørende betydning for hele arbeiderklassen. Gruvearbeiderklassen i England og Belgia viser også at vi ikke
skal undervurdere det.
Samtidig er det en viktig svakhet. Kjerneproletariatet
er i liten grad i stand til å stille seg i spissen for krav som
er viktige for kvinne-arbeiderne og dermed for hele arbeiderklassens framtid.

Analyse av kvinnene i arbeiderklassen
FOTO: KLASSEKAMPEN

Utviklinga av yrkesaktiviteten og bevisstheten hos kvinnene fanges ikke opp av gamle begreper som en prøver å
gi nytt innhold, nytt kjerneproletariatet.
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Sjølsagt er det rikitg at stor konsentrasjon av kvinner
på store arbeidsplasser vil ha betydning både for bevisstheten, organiseringa og kampen.
Men kvinnenes situasjon og rolle i arbeiderklassen i
dag er ikke først og fremst bestemt av hva slags arbeidsplasser de jobber på, men av deres situasjon som kvinner
og arbeidere.
Grunnlaget for kvinnenes ledende rolle er nettopp at
de både er yrkesaktive i arbeiderklassen og har beholdt
hovedansvaret i familien, et ansvar samfunnnet pålegger
dem.
Det karakteristiske for kvinners situasjon i dag er ikke
at de først og fremst er husmødre, men at de er skvisa
mellom jobb og familie, med sterk tilknytting begge steder.
Denne skvisen blir en kraft for forandring og legger
grunnlaget for at kvinner er drivkraft i kampen for 6 timersdagen. Kvinner får et grunnleggende annet forhold
til tid.
Familiesystemet gjør at kvinners arbeidskraft lønnes
som tilleggsarbeidskraft, med tilleggslønn. Denne lave
lønna komme stadig i skarpere motsetning til kvinners
virkelige situasjon; stadig flere kvinner lever alene eller
som enestående mødre og kvinners lønn blir stadig mer
nødvendig for å forsørge en familie. Denne motsetningen tvinger fram kravet om ei kvinnelønn til leve av og
forsørge unger.
Kvinner er avhengige av utviklinga i offentlig sektor,
både som arbeidsplasser og som nødvendige betingelser
for å kunne jobbe. Dette tvinger kvinner til å stille krav
om barnehager, om eldreomsorg, ikke bare som sosiale
krav, men som en del av den faglige kampen. Slik bidrar
kvinnene til å sprenge tradisjonelt snevre grenser for hva
som er faglig kamp.
Arbeidsforhold for kvinnene blir knytta nært sammen med leveforholda for barn, gamle og syke, en viktig
styrke for kampen om helsevesenet.
Kvinners situasjon som arbeidere legger idag grunnlaget for offensive krav retta mot systemet. Samtidig
angriper omstillingspolitikken kvinnenes situasjon ytterligere. Angrepet på normalarbeidsdagen, angrep på
de sentrale lønnsoppgjørene, innstramming og privatisering i offentlig sektor vil i første omgang mest direkte
ramme kvinnene. Samtidig er det angrep på hele arbeiderklassen.
Kvinnenes situasjon gjør at krava deres retter seg direkte mot kapitalens strategi for omstilling.
Har ikke kvinnene alltid vært dobbeltarbeidende? Hva er nytt?
Det viktigste nye er at yrkesaktiviteten blant gifte kvinner er økt enormt. Fra 5-10 07o fra 1900-1960 til ca. 70 070
i dag. Kvinnene er stabilt i arbeidslivet i store deler av sitt
voksne liv.
Og denne økningen har skjedd eksplosivt. Fra 1960 til
1985 ble det rundt 1/2 million flere kvinner i arbeidsli-

vet. Av en befolkning på 4.1 mill. Dette har gitt støtet til
en ny prosess, endring av kvinners bevissthet. Kvinneforskning og den nye kvinnebevegelsen har bidratt til at
kvinner i større grad er blitt seg bevisst sin stilling som
kjønn. Dette er en parallell til utviklinga av klassebevissthet i arbeiderklassen.
Abortkampen, kampen om barnehager, pornokampen har i tillegg til de konkrete sakene vært kamper som
har styrka kvinnenes (også i stor grad kvinnene i arbeiderklassens) bevissthet om sitt eget verd.
Grunnlaget for at kvinnene i arbeiderklassen i dag
spiller en ledende rolle er altså stillingen som både yrkesaktiv i arbeiderklassen og hovedansvarlige for hus og
omsorgsarbeidet.
Samtidig spiller den endrede bevisstheten om egen stilling er viktig rolle. Selvom kvinnebevisstheten har økt i
den kvinnelig delen av arbeiderklassen, er kvinnearbeiderne i liten grad bevisst sin egen oppgave som ledende i
arbeiderklassens kamp, de er en del av arbeiderklassen i
utvikling, en prosess der både styrking av kvinnebevissthet og klassebevissthet må spille en viktig rolle.
Mangelen på kvinneorganisering i arbeiderklassen er i
dag den viktigste hindringa for denne utviklinga.
Likevel ser vi idag at kvinnene spiller en ledende rolle.
Kvinnene går i spissen for kampen for 6-timersdagen og mot angrepene på normalarbeidsdagen
Ved tariffoppgjøret i fjor var det kvinners krav om
ei lønn å leve av som var den viktigste drivkrafta gjennom hele oppgjøret.
Kvinneforbunda i offentlig sektor går i spissen for
kampen mot nedskjæringer.
Kampen mot porno er en viktig del av kampen mot
kapitalismen og for enhet mellom kvinner og menn på
kvinners premisser.
Jamen, dette er ikke arbeiderklassens kvinner, sier
noen.
Nei, ikke bare arbeiderklassen.
Jo, arbeiderklassen også. Det er kanskje mer komplisert å se fordi kvinnene i arbeiderklassen og kvinnene i
småborgerskapet har reist opprør sammen og samtidig.
Det er få «reine» arbeiderkvinnekamper, selvom de aller
fleste sakene om usaklige oppsigelser har vært reist av
arbeiderkvinner.
En av grunnene til dette er nettopp at kvinnebevisstheten har vært så viktig. Den nye kvinnebevegelsen sprang
for en stor del ut av småborgerskapets kvinner. Det som
har vært spesielt i Norge er.jo nettopp at denne kvinnebevegelsen, bl.a. på grunn av Kvinnefronten og AKP har
vært istand til å føre en politikk som har forenet den med
kvinnene i arbeiderklassen og styrket deres kvinnebevissthet.
Noe av det mest spennende som skjer akkurat nå er
nettopp en styrking av denne enheten.
I tillegg kommer at også blant kvinner som blant menn
er den faglige bevisstheten ofte høyere blant fagarbeidere. De vanligste fagarbeiderne blant kvinnene sokner
etter vår analyse til småborgerskapet.
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Den nye situasjonen med en klasse av dobbeltarbeidene kvinner har skapt en helt ny front mot kapitalismen hevder artikkelforfatteren.
FOTO: KLASSEKAMPEN

Konsekvenser av analysa
Det tradisjonelle kjerneproletariatet og den kvinnelige
delen av arbeiderklassen er ledende med grunnlag i ulike
sider ved den kapitalistiske økonomien, vokst fram på
ulikt historisk grunnlag. De har ulike styrker og svakheter. Kjerneproletariatet har sin styrke i sterke klubber på
store arbeidsplasser, kvinnenes styrke kommer i større
grad til uttrykk i bevegelser på tvers, bl.a. som en del av
kvinnebevegelsen.
De spiller rolle på ulike kampavsnitt. Kjerneproletariatet i kampen om arbeidsplassene i privat sektor, i
kampen mot partimisbruk (FUF), i kampen for de lokale
forhandlingene. Kvinnene er drivkraft når det gjelder
arbeidstida, offentlig sektor, sentrale tillegg og lavtlønnsgaranti.
I kampen om oppsigelsesvernet ser vi begge deler.
Allianser
En viktig konsekvens av at arbeiderklassen idag har to
spisser er at det blir avgjørende å kjempe fram en allianse
mellom dem.
Når Bøe putter alle inn i begrepet kjerneproletariatet
undervurderes forskjellene, og problemene med å utvikle en slik allianse blir dekket over.
Jeg oppfatter utviklinga av en slik allianse som en av
de viktigste store utfordringer partiet står overfor. Skal

det være mulig, må kvinnene i arbeiderklassen tilkjempe
seg makt til å legge premissene.
To slags arbeid.
Jeg mener også at Arne Bøe og min analyse fører til ulike
måter å innrette arbeidet.
Bøes modell kan lett redusere arbeidet med kvinnene
for å organisere og utløse kampkrafta til kvinnene i arbeiderklassen, til tradisjonelt faglig arbeid. Bare at en
legger vekt på andre arbeidsplasser enn tidligere. Kvinnearbeidet blir en del av det faglige arbeidet, på menns
premisser.
Jeg mener at det ikke holder.
Sjølsagt skal vi drive faglig arbeid på store kvinnearbeidsplasser, og diskutere hva det betyr. Samtidig er
kvinnebevissthet nøkkelleddet. Nettopp fordi kampkrafta springer ut av kvinners særegne situasjon som
kvinnearbeidere. Derfor er det minst like nødvendig og
viktig å styre kvinnepolitisk arbeid innretta på kvinner i
arbeiderklassen.
Det betyr høyere prioritering av kampen om arbeidstid, kvinnelønn, barnehager, kvinnearbeidsplasser i
offentlig sektor osv. Det betyr jobbing i Kvinnefronten.
Og særegen kvinneorganisering i fagforeninger, klubber
og på tvers i fagbevegelsen, i nært samarbeid med kvinnebevegelsen, i praksis Kvinnefronten.
I dag er dette arbeidet lavt prioritert, jeg oppfatter
Bøes analyse som et mulig grunnlag for at det skal fortsette slik. Mitt syn er derfor at denne diskusjonen er
svært viktig for partiets arbeid.
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