
k~lNNE f>O lLETlf\1 
Til kvinneansvarlig i OSene , e ller t ilsvarende . August 87 . 

NB! Med i denne sendinga e r o ppmQ:te t i l konferanse n om jobbinga vår i 
Kvinnef r onten . 

Ho vedsaka denne gangen er innledninga Siri Jensen hol dt på 
kvinnekonferansen i våres . Det er et ubearbeida referat så det 
må brukes som det. Hvis det er mulig for dere , er det fint om den 
som skal dra på konferansen kan få en kopi. 

S~STRE , KAMERATER 

På RV - konferansen var vi i kontakt med f olk fra mange av dist
riktene om salg av Kjerstis bok , men vi nådde ikke alle. 
Det er altså nå mulig å bestille bQ:ker uten å betale på forskudd, 
for salg både i og utenfor partiet. Mange tenker alt for snevert 
på spredninga. I denne sendinga blir også OSene bedt om å ta 
tiltak for spredning , og også oppfordret til sjQ:l å planlegge et 
mæte om boka . 
HVis dere har muligheter for å få boka anmeldt i lokale aviser, 
tidsskrifter el. l. , ville det vær t fint . 

Ingen andre sprer boka for oss! 

STUDIEOPPLEGG 

Kvinnestudieopplegget fra i vår vi l nå bli r evidert slik at det 
passer å bruke Kje r sti s bok som studiebok. 

NORDISK KVINNEKONFERANSE 88 

Vi har laget en notis til TF og vi gjentar her at vi gjerne vil 
ha kontakt med jenter s om har lyst ti l å være med å forberede vår 
deltakelse på konferansen. Har du allerede nå bestemt deg for at 
dit skal du dra, så gi lyd til oss. 

BARNEHAGEETTERLYSNING , se også direktivheftet til OSene . 

Vi etterlyser aktiviste r <partimedlemmer) i ulike former for 
barnehagekamp som kan være interessert i å jobbe med en sentral 
konferanse om situasjonen i barnehagekampen og hva den krever av 
oss . Sett i kvi nneperspektiv . <Men ikke bare kvinner) . Om det 
blir en slik konferanse , er avhengig av om det er folk som kan 
tenke seg å jobbe med det . 

Apne folk kan ringes til partikontoret, andre sendes på vanlig 
måte. 
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KVINNENES TARIFFAKSJON 

Vi er allerede i gang med planlegginga av Kvinnenes tariffaksjon 
88. Se artikkel i Tf om de konkrete planene og innledninga fra 
kvinnekonferansen om den politiske betydninga. 

HVRINGSUTTALELSER OM ARBEIDSTIDSUTVALGETS INNSTILLING 

Kampen for 6-timersdagen vil i h~st og vinter bli konsentrert 
rundt krav til tariffoppgj~ret, h~ringsuttalelser/diskusjoner um 
arbeidstidsutvalgets innstilling/fleksibilitet og forberedelser 
til Ta 6-timersdagen 88. 

Vi tenker oss h~ringsuttale lser både fra fagforeninger og klubber 
og fra Kf-grupper og ulike små og store kvinnem~ter og fra m~ter -
av både faglige og kvinnepolitiske kvinner. Jmf. innledninga. .....__. 

Oppf~lginga av de ulike typene m~ter kan nettopp være arbeid med 
TA-6-TIMERSDAGEN 88. 

MVTE I OKTOBER/NOVEMBER 

Vi håper å kunne lage et sentralt m~te om både kvinnenes tariff 
aksjon og 6-timersdagsaksjoner i månedsskiftet oktober/november. 
Det vil ikke bli en fra hvert distrikt, men for spesielt interes
serte som har mulighet til å jobbe med ne t topp dette over tid . Vi 
vil gjerne ha tips på folk allerede nå. 
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ARBEIDET MED A ORGANISERE DEN KVINNELIGE DELEN AV ARBEIDERKLASSEN 

Ubearbeida referat f ra inn l edninga til Siri J ensen på kvinnekon 
feransen april 87 . 

Denne innledninga bygger videre på artiklene i KK som hevder at 
det idag er to spisser i arbeiderklassen, det tradisjonelle 
kjerneproletariatet og kvi nnene i arbeiderklassen . ( se kopi av 
kronikker fra KK nov ember 86 som dere fikk til konferansen eller 
materiale til diskus j onen om klasseanalyse , vår 87). 

Situasjonen med to spisser, eller ledende krefter , i arbe iderkla 
ssen er en ny situasjon . Den har konsekvenser for vår politiske 
linje , taktikk, organisering , innretting på arbeidet . 

De to spissene har ulike styrker og svakheter og de opptrer 
tildels på ulike kampavsnitt i klassekampen. 

Kjerneproletariatet har sin vi ktigste styrke i klassebevissthet, 
sterke klubber på store a r beidsplasser som står på i l okale 
forhandlinger og nettverk mellom endel klubber, særlig i egen 
bransje. Dette kommer til uttrykk i den lokale l~nnskampen, 
kampen om arbeidsplassene i privat sektor , FUF (fri og uavhengig 
fagbevegelse ) . 
De har evnen til å r amme arbeidsgiverne ~konomisk , ramme profit
ten . Selv om denne evnen er mer redusert i nedleggingskamper, der 
kampen i st~rre grad må f~res som en r ein politisk kamp. 

Den kvinnelige delen av arbeiderklassen har sin styrke i en 
kvinnebevissthet i utvikling. Den kommer ti l uttrykk i bevegelser 
på tvers, i alliansen mellom kvinnebevegelsen og kvinnene i 
fagbevegelsen. Det·· viktigste eksemplet er kampen for 6 - timersdag 
en, men bevegelsen på tvers er også tydelig i kampen for å bevare 
arbeidsplassene i offentlig, ulike typer aksjoner for å bevare 
barnehager, sjukehus , f~destuer , for flere stillinger osv. Eks . 
La Oslo leve! I offentli-g -se- vi også samarbeid-- på f oreni-ngsplan . -
Mens sterke arbeidsplassbastioner av tradisjonell type er det få 
av. 

Kvinnenes styrke kommer også til uttrykk i bevegelser rundt 
enkeltsaker, spesielt saker om usaklige oppsigelser, eks. 
Hillesland, Aker Verdal o . a . , saker drevet av kvinnebevegelsen 
eller st~ttekomiteer utenfor fagbevegelsen med både faglig og 
kvinnepolitisk st~tte . 

En annen bevegelse på tvers er kravet om ei l~nn til å leve av og 
fors~rge unger, som slo gjennom hele tariffoppgj~ret 86, uten at 
det kom offisielt til uttrykk . Her spilte endel mindre forbund 
som organiserer kvinnene i lavere deler av småborgerskapet en 
viktig rolle . Men også presset innafor tradisjonelle LO-forbund 
som Hotell og Restaurant og Kommuneforbundet spilte stor rolle. 

Kvinnene i arbeiderklassen vil ikke på samme måte som kjerne
proletariatet kunne ramme direkte ~konomisk, men samtidig er de i 
en posisjon der streiker og aksjoner umiddelbart får sfor 
politisk betydning . Jmf. vekta på helse/sosialsektoren i valgkam
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De siste åras saker om usaklige oppsigelser illustrerer ulikhete
ne. 
Menn som blir oppsagt jobber ofte på arbeidsplasser der klubben 
er istand til å gi solid st~tte, det blir en faglig sak. Rosen
berg vant trolig sin sak, fordi det ble forlik mellom partene f~r 
det ble rettsak. 
Kvinner må i st~rre grad ta saker som enkeltpersoner, fordi de er 
uorganiserte, jobber på små plasser med svake klubber. I disse 
sakene er det for det meste kvinnebevegelsen som har vært i stand 
til å drive fram st~ttearbeid. 
Aker Verdal saka er viktig fordi den har inneholdt begge elemen
tene, se nedenfor. 

Hvorfor så viktig å snakke om ulikhetene? 
2 grunner: 
Den ene er for at vi ikke automatisk skal overf~re arbeide t vårt 
i det tradisjonelle kjerneproletariatet til arbeidet med kv innene 
i arbeiderklassen. 
Den andre er at det er viktig for å utvikle en allianse mellom de 
to spissene. Det siste skal denne innledninga i liten grad ta 
opp. 

En av partiets viktigste oppgaver er å jobbe for å utvikle 
kampkrafta hos den kvinnelige delen av arbeiderklassen. 
Drivkrafta må være alliansen mellom kvinnene i fagbevegelsen og 
på arbeidsplassene og kvinnebevegelsen. 
Dette krever at vi tenker anderledes og at vi bryter ned skillet 
mellom faglig arbeid og kvinnearbeid. 

En slik allianse er helt n~dvendig fordi 
* kvinnene i fagbevegelsen jobber i en tradisjon med hard 
usynliggj~ring og undertrykking av kvinnene 
*kvinnebevegelsen -i utgangspunktet har hatt et småborgerlig 
preg, selvom Kvinnefronten blant annet på grunn av AKP, har stått 
for en kvinnepolitisk linje som har tatt opp interessene til 
arbeiderklassens kvinner. 

Oppgava er å skape en ny kamptradisjon utfra kvinnene i arbeider
klassen sin stilling både som klasse og kj~nn, ny organisering, 
språk, kultur, erfaringer. 

Fordi kampkrafta både objektivt og subjektivt springer ut av 
kvinnenes situasjon som kvinner i arbeiderklassen og de lavere 
delene av småborgerskapet, er utvikling av kvinnebevissthet · 
n~kkelleddet. 

PASTAND: Kvinneorganisering er like viktig som fagorganisering 
for å utvikle kampkrafta i , den kvinnelige delen av arbeiderklas
~ 
Dette må ha konsekvenser for vår prioritering. 

Litt om kvinnebevissthetens kår i fagbevegelsen . 
Oppfatninga av kvinner som ledende kraft og spesielt viktige, og 
kvinnebevisstheten som en avgj~rende forutsetning for kampen er 
stikk i strid med fagbevegelsens hovedlinje. Fra toppen kjeres 
ikke bare mot kvinnenes viktigste saker som 6 - timersdag, ~kt 

kvinnel~nn eler stette til usaklig oppsagte. F~lgende punkter er 
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· avspeiler seg nedover i rekkene. 

* Det fins ikke kvinner i fagbevegelsen, bare medlemmer. 
* Kvinnesak er som en red klut. 
* Hvis kvinner fins, er de et problem. 

3 

* Kvinnelige tillitsvalgte skal helst oppfere seg som menn. 

Fagbevegelsen bygger på og aksepterer dette samfunnets familiesy 
stem, med mannen som hovedforserger og den egentlige arbeider , og 
med kvinnen som tar arbeid i den grad evrige plikter er i vare 
tatt . Det er menns saker som opptar fagbevegelsen, ikke forholda 
for de deltidsansatte <hvis de ikke kolliderer med menns interes
ser), 6-timersdag, kvinnelenn og barnehager . Og sjelsagt ikke 
seksuell trakassering. 

Samtidig dekkes dette til ved at man benekter at kvinner o g menn 
står i ulik situasjon og har u like krav. Holdninga er : Vi er alle 
arbeidstakere, medlemmer, hos oss _stiller kvinner og menn likt. 
Kvotering er derfor helt unædvendig. Vi jobber ikke for kvinnenes 
situasjon, vi jobber for medlemmmene . Og språket gjennomferes 
konsekvent; det fins ikke kvinner i fagbevegelsen, bare arbeids 
takere , lavtlente, ansatte . ulike yrkesgrupper osv . Hvis kvinner 
skal ha seg arbeid, eller tillitsverv , må det være på menns 
premisser. Problemer med unger eller gamle foreldre ellr seksuell 
trakassering er individuelle problemer som må leses privat , det 
er deg sjel som ikke strekker til. 

Der kvinner allikevel dukker opp, er ~et som problem. Oen , l eder 
for Hotell og Restaurant sa i et intervju med Klassekampen at 
mange av kvinnene ikke jobba f or lenna, men for å komme seg ut. 
De var ikke så neye med lenns- og arbeidsforholda, og de svekka 
næringen. Her spres flere myter. 

* Kvinner jobber ikke for penger. 
Mens mange kvinner faktisk forserger seg sjel og unger, og 
kvinnelenna stadig blir mer nedvendig for en familie . Og de 
fleste kvinner må tjene penger sjel for overhode å ha egne 
penger og sjelrespekt. Uansett hva kvinner sier og noen også 
tenker, er dette en myte. 

* Den lave lenna skyldes a t kvinner finner seg i så mye . 
Nei, den lave lenna skyldes ferst og fremst at det er lavtlenna 
jobber kvinner tilbys i vårt~ samfunn.--Og k-vinner har færre 
valgmuligheter enn menn. Fordi det normalt er sterre arbeidsl~s 
het blant kvinner. Og fordi kvinner ofte må stille tilleggsbeti
ngelser til en jobb: arbeistid og beliggenhet som lar seg forene 
med familiens behov . 

Kvinners situasjon er faktisk slik at det må reises egne krav og 
feres egne kamper på kvinners premisser. Det ville styrke 
kvinnebransjene. Det nytter i kke å moralisere over at de ikke er 
menn. 

Kvinnefagforeningene, selv med kvinner i ledelsen, er heller ikke 
n~dvendigvis preget av at de er kvinner. Også kvinnefagforenin 
gene er formet i menns bilde , med aktiviteten etter tradisjonelt 
m~nster for hva som er de store faglige sakene. Selvom det nå 
også skjer viktige positive ting . Inntil nylig sto det overhode 

-. 
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ingenting om kvinner i Sykepleierforbundets handlingsprogram. 
I en fagbevegelse "uten kvinner" kan det være vanskelig å være 
kvinne og tillitsvalgt, særlig på mannsdominerte områder. Det 
bryter både med fagbevegelsens underliggende holdning og med 
kvinneidealene. Det er et sterkt press i retnig av ikke å "drive 
med kvinnesak", det passer liksom aldri inn. Kvinneaktivister som 
starter med faglig jobbing opplever det ofte som vanskelig å få 
brukt sine erfaringer, det tilhærer på et vis en annen verden. 
Dessuten må mange ofte bevise at de er like gode på alle de andre 
sakene, som sluker en tillitsvalgt. 

Dette er noen av årsakene til at kvinneperspektivet og kvinnebe
visstheten må kjempes inn utenfra. Jeg har lagt vekt på dette 
fordi det er viktig å forstå presset, og avstanden mellom 
fagbevegelsen og kvinnene. Vi må erobre våre egne erfaringer 
tilbake. 

Samtidig er det slik at jentene som jobber i fagbevegelsen har 
masse konkrete ~rfaringer med å jobbe med kvinner som aldri er , 
blitt tatt vare på, fordi de stort sett har blitt sammenliknet 
med og har sammenliknet seg sjæl med mannlige tillitsvalgte. Jmf. 
Marion Palmers innlegg i boka Vi eier morgendagen. Jenter som har '
drevet faglig arbeid på kvinnearbeidplasser har helt sikkert vært 
nædt til å jobbe på andre måter, selvom det ikke har vært helt 
bevisst. Slike erfaringer må vi oppsummere og ta vare på. 

Vi trenger mæter lokalt og sentralt som diskuterer hva det er å 
drive faglig arbeid på kvinnearbeidsplasser. Det er viktig at 
også kvinneaktivister deltar på slike oppsummeringsmæter. 

For vi må jobbe både med utgangspunkt i de faglige erfaringene vi 
har og de kvinnepolitiske. 
Uansett må vi jobbe med utgangspunkt i at det er kvinner. 

KVINNEORGANISERING I FAGBEVEGELSEN 

I klubber, foreninger, bransjer, forbund, i mange ulike former og 
fasonger. 
• Kvinneutvalg, 
• Kvinnekonferanser, 
• Aktivistorganisering, eks. grafisk som har lokale kvinneklubber ~ 
og en landsomfattende landssammenslutning, bygd på personlig 
medlemskap, 
• Uformelle grupper, 
• Studiesirkler rundt arbeidmiljæspærsmål, likestillingsavtaler 
• Bællekurs. 

Uansett er det viktig å finne måter å nå vanlige medlemmer, ikke 
bare styreplan. Og det er viktig at det ikke blir for formelt og 
begrensa av aktuelle fagforeningsspærsmål. Det må være mulig å ta 
opp hvordan kvinner virkelig har det, deres helhetlige situasjon, 
alt det som normalt ikke er faglige spærsmål. 
Slik organisering trengs både i manns- og kvinneyrker. 

Kvinneorganisering i fagbevegelsen mæter motstand, fordi det ofte 
er radikale kvinner som er involvert og fordi kvinnekrava 
innebærer en radikal forandring. Sprengkraft. Hvis det blir 
tillatt,vil det ofte være innafor relativt snevre rammer, med 

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2016



sterkt press for å bl i ende l av s ystemet . 
Det er også vanskelig å f r igj~re seg fra det f aglige systemet og 
språket , og få til en kvinnepolitisk innfallsvinkel. 

Det er derfor avgjørende at slike grupper/utvalg har kontakt med 
kvinnegrupper i andre foreninger osv . og har nær kontakt med 
kvinnebevegelsen utafor. Deltar i 8 . marsdiskusjoner og arbeid, 
holder bællekurs, inviterer kvinneakti v ister , d i skuterer porno . 

STORE MUL I GHETER GJENNOM KVINNEFRONTE N 

Jobbinga f ra kvinnes ida . 

5 

Jeg skal konsentrere meg om e r faringe ne fra Kv i nnef rontens u tvalg 
for kvinner og arbeid <for korta Kka) , f or disse kan brukes al l e , 
steder . 

~ Vi har bev isst kal t utvalget med det lange og egentlig håpl~se 
navnet . Vi har ikke villet kalle det faglig utvalg , fordi det 
navnet stenger mange ute . Mange kvinner oppfatter faglig politikk 
som noe som de sjæl ikke har greie på . Mens vi understreker at 
alle kvinner er eksperter på sine egne lænns - og arbeidsforhold. 
Kvinner trenger både sjøltillit og kunnskap også på dette 
området. Vi må sette egne ord på våre erfaringer. Derfor ønsker 
vi i et slkt utvalg, eller arbeidsgruppe, å ha med både jenter 
med fagforeningserfaring og jenter uten og kvinneaktivister . Og 
kvinner med fagforeningserfaring kan <og bør ) vær både tilli t s
valgte og ikke-tillitsvalgte . 

Kka har i hovedsak jobba med 6-timersdagen/angrepene på normalar 
beidsdagen. + noe med kv i nner og lønn . 

Vi .har holdt innledninger og lagt stor vekt på å diskutere 
kvinneperspektivet. Oppsummert diskusjonene, diskutert motargume 
ntene og nye måter å mæte dem på. Vi har lest avisinlegg og 
diskutert dem på samme måte . Slik utvikla vi argumentasjonen mot 
dem som var imot lænnskompensasjon, og analysen av normalarbeids 
dagen. Så har vi laget materiell som løpesedler , hefter osv. og 
svarinnlegg til aviser . <selv om vi har vansker med å få saker 
inn). 

Vi har vært både i Kf - grupper og på små og store åpne 
mæter/konferanser. Vi har holdt egne møter, og jobbet spesie l t 
med å få både kvinnekvinner og faglig kvinner sammen . Og 6 -
timersdagsbevegelsen er v irkelig bygd opp av små møter , over hele 
landet. 
Det har vært fellesmøter mellom Kf og lokalavdelinger av Handel 
og Kontor, med ulike fagf oreninger i helse og sosial-sektoren, 
med NTL lokalet osv . 
Et viktig problem er at dette arbeidet faller mellom 2 stoler. 
Det er både faglig arbeid og kvinnearbeid, samtidig som det ikke 
er en del av det vanlige arbeidet på noen av feltene. Derfor må 
det nædvendigvis være smått i starten, folk må mobiliseres 
personlig for å skjønne at dette er spennende , viktig og noe for 
dem. 

Nå viser det seg at 8.marsarbeidet , pornokampen osv. har gitt 
. l 

: .. · 
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mange kontakter rundt omkring, også faglig aktive. Og i hvertfall 
kvinner på ulike typer arbeidsplasser. Men slike kontakter brukes 
ofte lite systematisk. Vi har i Kka bygd opp et kontaktnett som 
vi bruker til å sende ut informasjon, lepesedler, forslag til 
tariffkrav osv. Slik kan vi sette vårt preg på debatten om 
arbeidstid og lenn gjennom mange enkeltpersoner. Vi har oppsekt 
folk som har skullet på landsmeter og diskutert med dem, etter
hvert er vi blitt oppsekt for hjelp med forslag til vedtak osv. 
Etterhvert har vi fått enkelte henvendelser fra foreninger og 
klubber også. 

Og vi har sett det som viktig å beholde aktivistpreget, delt ut 
lepesedler utafor landsmeter, LO-kongressen, på pressekonferan
ser,osb. 

Gjennom mye konkret arbeid har vi etablert oss som et senter som 
mange forholder seg til. 

Linja vår har hele tida vært at kvinnebevegelsen må være driv 
kraft i kampen for 6-timersdagen, fagbevegelsen må spille en 
aktiv rolle og bevegelsen må være allsidig. 

Et viktig problem har vært; 

Hvordan sikre at kvinnebevegelsen er drivkraft, hvordan utvikle 
diskusjonene og aksjonene i kvinnebevegelsen, særlig i KF? 

Mange KF-grupper har hatt ett mete om 6-timersdagen og så vet de 
ikke hvordan de skal gå videre. "Vi kjenner ingen tillitsvalgte " 
er en vanlig reaksjon. Men det er ikke nedvendig for å jobbe med 
6-timersdagen. Det går utmerket an å holde meter med de kontakter 
en har av jenter på ulike arbeidsplasser, i ulike yrker. Det 
viktigste er at metene har et kvinneutgangspunkt, at de tar opp 
kvinners liv og arbeid på kvinners premisser. Det blir alltid 
livlig diskusjon om arbeidstid og det sprer ringer i vannet til 
andre miljeer. 

Hva slags folk? 
Kvinner en kjenner fra ulike kampavsnitt og kvinner de kjenner \_ 
igjen, enten privat og helt uformelt, eller i m~telokale. 

Det siste vi hadde, var et lerdagsmete om kvinner og l~nn der vi 
henvendte oss til representanter for de gruppene som hadde vært i 
åpen kamp i tariffoppgj~ret. Noen kjente vi fra f~r, andre 
lwntoJ~t~t ~i f-oriDt:l t :::oiD rt:prt:::(t:ntemter ror cH55e e;ruppene, 

Et annet problem er aksjonsformer. Hva slags aksjonsformer er det 
mulig å bruke som ivaretar kvinnebevegelsens styrke? 

Vi har pr~vd: 
• "Er du sliten"-korta til utdeling på busser, tog, t-bane når 
folk kommer fra jobb. 
• Aksjonsdag med stands i forbindelse med LO-kongressen, da 
hadde vi vanskelig for å få folk som ikke var faglig aktive til å 
engasjere seg. 

• Den viktigste aksjonen er "Ta 6-timersdagen 8.mars." Ideen bak 
den er bl.a. at den forener en faglig måte å jobbe på og en 
kvinnepolitisk. 
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Faglig er de t mulig å jobbe for vedtak i klubber og foreninger 
til st~tte for en punktdemonstrasjon , om å stille med fane osv. 
eller vedtak om politisk aksjon; gå fra jobben etter 6 t imer. 
Eller mellomformer , noen går etter 6 timer som representanter 
for klubben , det holdes klubbm~te om arbeidstidssp~rsmål på det 
tidspunktet osv . 
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Kvinnepolitisk kan en utnytte at det fins kvinner som er for 6 -
timersdagen overalt, selvom de ikke har makta på arbeids plassene . 
Ved å gj~re det til en individuell parole , bruke merker og 
l~pesedler kan aksjonen s pres til veldig mange arbeidsplasser og 
miljæer gjennom kvinners uformelle nettverk. Den kan skape 
diskusjon og mange ulike måter å slutte opp på. Rent praktisk kan 
folk be seg fri , flexe , el .l. Noen har hatt med 6-timersdagskake 
på jobben for å markere både kravet og at det er en festdag , vi 
feirer retten til eget liv . En kan trekke med kunstnere og 
kulturarbeidere til stætte f or kravet , idrettsfolk, ungdom , rundt 
en punktmarkering kan en samle flest mulig av dem .som vil ha 
glede av 6-timersdagen . Enten det lages et utearrrangement , en 
stand med læpeseddelutdeling eller en innekafe. 
Et eget problem har vært at mange kvinner jobber på arbeidsplas
ser der det er ekst r a vanskelig å gå fra. Det trenger i kke hindre 
markering . Istedet fo r å gå kan de som jobber der markere 
aksjonen inne på jobben , med kake eller med l~pesedler som 
markerer at akkurat nå skulle arbeidstida vært slutt og det 
markeres over hele landet . Hvis foreninger på slike arbeidsplas
ser slutter seg til , kan det mar~eres ved å sende representanter. 

Hittil har det vært litt vanskelig å få aktivister t il å tenne på 
en slik aksjonsform, men der det har vært prævd har erfaringene 
vært gode, både på små og store steder, både med lang forbere 
delse og svært kort . Det holder at to jenter sier seg villig til 
sjæl å dele ut læpesedler på et bestemt tidspunkt i hovedgata , så 
kan en organisere rundt det. Stort eller lite . Når en færst 
kommer igang kommer nye ideer. 

Denne aksjonen er viktig for kampen for 6-timersdagen, for den 
kan ikke vinnes uten at vi utvikler aksjonsformer som tar vare på 
kvinnenes styrke ~ Vi kan ikke basere oss på faglige streiker, for 
de som er flinkest til å streike , er som regel dem som er minst 
opptatt av arbeidstidsspærsmål. 
Aksjonen er også viktig utover denne kampsaka, fordi den er et av 
midlene til å organisere kvinner på tvers. 

Forævrig er der viktig å studere erfaringene fra andre land når 
det gjelder kvinnepolitiske aksjonsformer f.eks. kvinnestreik på 
Island i forbindelse med 8.mars. 

Jeg vil også gi er eksempel fra Kf-gruppa i grafisk industri 
<navnet var viktig for å ungå træbbel med forbundet) for endel år 
siden. Vi sloss for ens opplæring i bokbinderfaget, mot et system 
med en mindreverdig opplæring for jentene og svenneopplæring for 
gutta. KF-gruppa arrangerte da en demonstrasjon utenfor et 
landsstyremæte i grafisk som skulle behandle dette. Formelt sto 
KF i OSli som arrangær så vi ikke skulle få problemer og vi hadde 
med en offisiell representant. Vi ba også om å få komme inn å 
le~~~e_p_~~_:::es91:_~~~ Lan_c!ss_!_yr~:t ____ b_l_~--J!l~~~:t __ qv_er_Jc_~~l5-.~i_,_ ()g__yi _ _ .. 
fikk til og med komme inn på mætet · og lese opp. 
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Dette e r en type aks jon s o m kunne være aktuell oftere. 

Et annet eksempe l e r a nme lde l sen av LO-ledelse n til Li kestilling 
s ombudet, se nedenfor, 

Kvinnepolitiske aks j onsf or mer på o mrå de t kv i nne r og arbeid er 
nytt og må utvik l es om kvinnebevegelse n s kal kunne være driv
kraft . Vi merker at v i s om j obber med de t te t rekke s mot det 
faglige arbeidet , den f aglige måten å j o bbe på, fordi det e r det 
s om er tradisjon . 

EKSEMPEL LYNNA 

Kvinner er ofte he l t f remmed f or sine e ge n l~nn i fagf oreni ngs 
messig forstand . Tar i f foppgj~r gj ~res hel t uforståelig (ikke bare 
for kvinner) og langt unna . Også f or dem som jobber faglig er 
kvinnel~nna fremmed , det er ikke noe fagl i g begrep, der dreier 
det seg bare om l~nna i bransjen , yrket osv . Samt i dig er kravet 
om ~king a v kvinnel~nna et ekspl os ivt krav om det bare blir 
organisert. Det er vår o ppgave . 

KVvnnenes tariff a ks j on i forbinde l se me d fo rrige tariffoppgj ~r 

var et fors~k på å vise f ram at kvinne ne s krav er fe l les på tvers 
av tradisjonelle s killelinjer som pr i vat/offentlig , yrker og 
bransjer . Oppropet med viktige f e ll es k r a v samlet mange under 
skrifter til tross for beskjeden jobbing, særlig fra kvinner 
engasjert i faglig politikk . De t vi i mindre grad lyktes med var 
å samle kvinner som er interessert i faglig Q.g "kvinnekvinner", 
selvom noen av underskriftene var av kvinneaktivister. Denne 
siste sida krever mer jobbing med selve oppropet slik at alle 
parter f~ler seg hjemme , og vi v il jobbe videre med det ved dette 
oppgj~ret. Denne gang vil v i også s tarte i god tid , slik at vi 
får mer tid til å organiserer kv inner sammen fra begge "sider"
rundt oppropet. 

Anmeldelsen av LO-ledelsen til Llkestillingsombydet var også et 
fors~k på å vise fram det felle s i kvinnel~nna, et helt annet 
perspektiv på null -oppgj~ret . 

Vi mener også det e r v ikt ig at Kf- g r upper diskut erer kvinnel~nn i 
gruppene, fra grunn . Ikke med e t faglig utgangspunkt,men rett og 
slett hva folk tjener og hva de gj~r og hvorfor de har den l~nna. 
Med egne ord. Siden kan en jo bli nysgjerrig og gå videre både 
på statistikk om kvinners l~nn generelt eller til hvorfor 
tariffavtalene er akkurat slik de er, og hva slags krav som 
stilles. 

Vi har flere ganger samle t f olk til seminar om kvinner og l~nn. 
Og vi kommer vanligvis i kke lenger r enn at deltakerne får fortalt 
hva de tjener og hva slags probl emer det er med lænna på deres 
arbeidsplass / i deres bransje , f or alle stiller sp~rsmål hele 
tida. Slike seminarer l ærer all t id deltakerne at mange problemer 
som ser ut til å være s pesielle ) er felle s . 
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EKSEMPEL OPPSIGELSER 

Som jeg sa i starten illustrerer oppsigelsessaker ulikheten 
mellom spissene. Men også muligheten for allianser. Mange 
fagforeninger og klubber st~tta Hillesland-kvinnene, selv om det 
langt fra var mange nok sett i forhold til andre saker . I saka 
til Angela Wedvich var det ryktene om boikott av levering av ~l 
og sprit til M~lla som f~rte til at hun ble tat t inn i gjen etter 
at hun fikk rettens medhold i å stå i jobb . 
Det viktigste eksemplet er likevel Aker/VErdal der kombinasjonen 
av st~tte fra Jern og Metall-klubben der de var organisert og en 
st~ttekomite av både folk i klubben og kv inneaktivister som trakk 
inn både andre oppsagte kvinners og KFs erfaringer gjorde 
rettsaka - og anken - mulig . Saka inneholde r både den kvinnelige 
arbeiderklassens kamp for rett til arbeid med l evelige l~nns- og 
arbeidsforhold og kampen mot omstillinga av industrien . Når saka 
nå ankes, må arbeidet med st~tte prior i teres o pp . 

Det viktigste i slike saker er å t~rre å opps~ke kvinner som blir 
oppsagt. Selv om en ikke kjenner dem. Si at KF , eventuelt 
partiet, st~tter dem og sp~r om de trenge r hje l p . Det viktigste 
vi kan hjelpe til med er å gj~re saka kjent og organisere 
st~ttearbeid ; vi kjenner til andre slike saker . Eventuelt også 
hjelp til å gå gjennom regnskaper osv. Alle r eagerer positivt på 
slike henvendelser. Om dere ikke har kapasi t et til å gj~re noe, 
ring allikevel å gi deres st~tte . bli kjent med den eller dem det 
gjelder. 
Dette arbeidet som vi har drevet i feltet mellom fagbevegelsen og 
kvinnebevegelsen er med store ord faktisk et arbeid for å utl~se 

kampkrafta hos kvinnene i arbeiderklassen , konstituere kvinnene i 
arbeiderklassen som klasse, gjennom å begynne å organisere på 
basis av både klasse og kj~nn . Bygge opp kamperfaring , språk, 
politiske linjer. Arbeid av strategisk betydning . 

I dette arbeidet trenger vi flere partimedlemmer. 

Jeg har f~rst og fremst konsentrert meg om erfaringene fra Kka. 
Et område må nevnes som vi i liten grad har jobba på: Kampen i 
helse/sosial-sektoren, for barnehager, sjukehjem, mot nedlegging 
av sjukehus osv. Her fins også viktige erfaringer fra på-tvers 
aksjoner som vi ikke har oppsummmert, aksjoner av både ansatte, 
kvinnefront, foreldre og pår~rende. Her ligger også store 
muligheter for organisering av kvinnene. 

LETT A GJVRE LITT 

Denne 1nneledn1nga er litt overveldende . Så flinke dere er 1 Oslo 
er ofte reaksjonen. For det f~rste er dette en oppsummering av 
arbeid som er gjort over hele landet. For det andre er dette et 
felt som mer ennn noe annet er et byggverk av små tiltak. 

Det alle kan gj~re er: 

* Samle jenter/kvinner med ulike jobber og diskutere erfaringene 
fra de ulike arbeidsplassene. I KF-gruppa eller med kontakter 
gruppa har, f.eks. fra 8.mars. Uformelt eller litt formelt. 
Gjerne smått. Ikke bare ett m~te, men mange ulike, spre ringer, 
lære om forholda for kvinner, få nye ideer om hvordan dere kan 
jobbe videre. 
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Utgangspunktet kan være kvinner i kvinneyrker , 6-ti mersdagen 
eller l(lnna . 
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I h(lst kan det f.eks. gj(lres i forbindelse med arbeidet med 
Kvinnenes TAriffaksjon, men husk at det på mange m(lter er viktig 
ikke å forutsette faglige kunnskaper . 

Lag dere et systematisk kontaktnett, bruk det ti l å sende ut 
informasjon ikke bare til m(lteinnkallinger . 

Ha kontakt med Kvinnefronte ns utvalg fo r kvinner og arbeid. 

* Lag utdelingsaksjoner og s pre på fo r skjell i lge måter materia
let fra KKa . 

* Opps(lk kvinner i konfliktsituasjoner på deres sted , enten det 
er oppsigelse , l(lnnskonflikter ellr annet. 

* Ta opp diskusjonen om Ta 6-timersdagen 8.mars og jobb minimum 
for en enkel l(lpeseddelaksjon. 

S~~ KVINNEFRONTEN 

Dette arbeidet, "i midten", arbeidet med å organisere kvinnene i 
arbeiderklassen på grunnlag av både klassse og kj(lnn, arbeidet 
med alliansen mellom fagbevegelsen og kvinnebevegelsen~ er helt 
avhengig av sterk kvinnebevissthet for i kke å dras inn i det 
faglige arbeidet . Derfor er det viktig også for dette arbeidet at 
flest mulig hele tida organiseres i Kf og blir med i vanlig, 
allsidig KF - aktivitet og diskusjon. Pornokampen har vært avgj(lr
ende for utviklinga av kvinners bevissthet om egen verd . Arbei 
derklassens kvinne r er hele mennesker , ikke bare opptatt av 
arbeid og l(lnn . 

Når det gjelder egne KF - grupper på arbeidsplassene har vi få 
erfaringer, og de vi har er ikke summert opp. Men en del som har 
pr(lvd, har hatt problemer . Jeg tror at det noen steder kan være 
riktig å starte med ei gruppe fra en arbeidsplass innafor en 
annen Kf-gruppe , med både fellesm(lter og egne . Slik kan mange få 
Kferfaring f(lr gruppa ev. starter opp på egen hånd, og den blir 
ikke fullt så avhengig av den eller de to som tar initiativet. 

ALLIANSEN - OG PARTIET 

To spisser i arbeiderklassen betyr muligheter for å gå hver sin 
vei . Borgerskapet har tradisjoner i å splitte. Dette represente
rer idag en svær utfordring for partiet. 
Utbygging av en allianse mellom spissene er temaet for en egen 
innledning. Her vil jeg bare understreke betydningen av partiet 
og avisa vår Klassekampen for en slik allianse. Politikken vår, 
taktikken vår, propagandaen vår, må hele tida ta utgangspunkt i 
at det fins to spisser med ulike styrker og svakheter. "Kvinnepa
rtiet og "fagligpartiet" må samarbeide nærmere, og utvikle den 
gjensidige st(ltten til hverandres kamper. Bevilgningen fra 
polarbeiderne til Randi Huseb(l er et framskredent eksempel. 
Kvi-nrieunderlry"kJ.dng i -arbeiderklassen -og ··i~ r:>arYier vi r -s}~-lsagt 
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være et hinder . Et minstekrav må derfor være at kameratene i 
partiet tar kvinnepolitikken på alvor og setter seg inn i 
analysene og linjene som er utviklet. 

KONKRETE TILTAK 

På konferansen ble det lagt vekt på å diskutere hva som konkret 
kunne gj~res på hvert enkelt sted. 
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Et sted hadde allerede begynt å snakke om hvordan de skulle bygge 
opp til Ta 6-timersdagen-aksjon neste år, og ville satse på å få 
det til. Med grudig diskusjon i KF-gruppa f~rst, henvendelser 
til klubber i distriktet osv. 

Et sted der det sto kamp om en hj~rnesteinsarbeidsplass skulle 
lage et m~te mellom faglig engasjer~e og kvinneaktivistene om 
hvordan organisere kvinnemotstand mot nedlegging . Lær av Tysse
dal. 

Et sted skulle starte med å ta en diskusjon om l~nn og arbeidstid 
i KF-gruppa. For der hadde de i liten grad snakket om det 
enkelte medlems erfaringer fra arbeidsplassen sin. 

Flere steder ville ta utgangspunkt i 8.marskontakter for å lage 
et m~te om l~nn og arbeidstid, gjerne privat i f~rste omgang. 

Oslo 19.8.87 

Siri 
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