FULL STØTTE TIL VÅLERKVINNENES KAMP
Kvinnens krav om reell rett til lønnet arbeid er mer aktuelt
enn noensinne. Vålerkvinnene står nå i spissen for denne
kampen. En kamp for å bli akseptert som fullverdige
arbeidere — en kamp for å slå tilbake kvinnefiendtlige ideer
og splittelsesforsøk som hindrer at alle arbeidsfolk —
kvinner og menn — står samlet mot oppsigelsene.

FULL STIITTI TIL
IIRLERIVINNINIS KAMP

Vi oppfordrer alle til å ta saken opp i klubber/fagforeninger, kvinneorganisasjoner og andre organisasjoner —
til å vedta støtteresolusjoner, samle underskrifter — sende
penger, skrive avisinnlegg m.m.

- TREKK OPPSIGELSENE TILBAKE FOR DE 13
KVINNENE!
— ARBEIDERE — KVINNER OG MENN — STÅ
SAMMEN!
— KAMP MOT ALLE PERMITTERINGER OG
OPPSIGELSER

SEND STØTTE TIL:
DE OPPSAGTE KVINNENE
VED VÅLER SKURLAG
cio Sigrunn Benterud
2293 Braskereidfoss
13 kvinner oppsagt på Våler Skurlag. — Bedriften rasjonaliserer —
kvinnene overflødige. — Bedriftsledelsen splitter arbeiderne.

TA KONTAKT MED KVINNEFRONTENS
AKSJONSKOMITE:
(----

Ur anienbor gv n . 11, Oslo 3
Tlf. 69 30 16.

- TREKK OPPSIGELSENE TILBAKE
FOR DE 13 KVINNENE

Mandag - onsdag - fredag

- ARBEIDERE - KVINNER OG MENN
- STÅ SAMMEN

fra kl. 17 — 20

Trykt i ottset hos
A/5 ['ornat, kk
Oslo 1915

Utgitt av Kvinnefronten.

- KAMP MOT ALLE PERMITTERINGER
OG OPPSIGELSER

Arbeidere — kvinner og menn — stå sammen
HVA HAR SKJEDD?
13 kvinner ved Våler Skurlag har fått varsel om oppsigelse
fra 11. juli. Bedriften skal rasjonalisere — 23 arbeidsplasser
er i fare. De kvinnene som er oppsagt har jobba på fabrikken fra 3 — 8 år. De har jobba som fullverdig arbeidskraft
sammen med mennene. Selv om kvinnene har lang ansiennitet på fabrikken, blir de sparket til tross for at bedriften
siste året har tatt inn 22 nye mannlige arbeidere. Begrunnelsen som er gitt for at kvinnene er oppsagt er at
bedriften har anskaffet seg nye sorteringsmaskiner som vil
overflødiggjøre dem. På sikt må flere regne med å gå.
økonomisjefen på bedriften sier det klart: De nyanskaffede maskinene er avgjørende for bedriftens lønnsomhet og det vi sparer inn på oppsigelsene skal bidra til å
betale renter og avdrag.

KVINNEFORAKT OG SPLITTELSESFORSØK
Hvilke argumenter har så bedriften sammen med klubbstyret gitt på at kvinnene må gå først? Jo — det er kjente
argumenter! :
— Kvinnene har jo menn som kan forsørge dem!
Vi vil ikke drive familieforsørgere ut i pendling, vi må jo
ta i betraktning at ungkarer er potensielle familieforsørgere.
— Vi trenger unge og dyktige arbeidere til å betjene de nye
maskinene.
Hva er dette annet enn et klart uttrykk for ekstremt
kvinnefiendtlige ideer fra ledelsens side! Fra vi er små blir
vi lært opp til gjennom skole, TV og aviser at kvinner er
mer ustabile, mindre dyktige enn menn og at kvinners plass
er i hjemmet. I dette tilfelle ser vi klart hvordan bedriftsledelsen begjærlig kan bruke disse ideene for å rettferdiggjøre sitt rasjonaliseringsopplegg. Dette er grov kvinnediskriminering. Argumentene for oppsigelsene er spydspissen i kvinnefiendtlig og kvinneundertrykkende
ideologi. SLIKE ARGUMENTER MÅ BEKJEMPES!
Men disse ideene tjener først og fremst den hensikt å
splitte arbeiderne. Metoden er kjent. Vi ser den gang på
gang brukt når bedriftseierne venter seg kamp fra
arbeiderne. Bedriftseierne bruker trussel om oppsigelse av
andre til å splitte og hindre motstand. Kvinnene splittes
mot mennene — arbeider opp mot arbeider.

Men vi må aldri glemme at alle arbeidsfolk har felles
interesser — At alle arbeidere, kvinner og menn, må kjempe
sammen når rasjonalisering eller økonomiske kriser fører til
oppsigelser og hardere utbytting. Vålerkvinnene står nå i
spissen for en kamp som også er menns kamp.

HVA ER GRUNNEN TIL AT KVINNENE
BLIR OPPSAGT?
Er Våler Skurlag i store økonomiske vansker? Nei —
Skurlaget er en del av monopolkonsernet Norske Skogindustrier, som ifjor hadde et overskudd på 104 mill. kr .
etter avskrivninger! NSI vil satse på Våler Skurlag — det
skal invisteres 12 mill. kr . i nye bygninger og maskiner.
Dette skal skaffe bedriften større økonomisk utbytte enn
noen gang før. Dette profittjaget har overflødiggjort 13
kvinner, og flere arbeidere står i fare for å møte samme
skjebne.

ER VÅLER SKURLAG-SAKEN ET
ENESTÅENDE EKSEMPEL?
Nei, det er ikke det. Men det er et grotesk eksempel på
hvordan kvinnene blir brukt som reservearbeidskraft. De
skyves ut og inn på arbeidsmarkedet alt ettersom det er
økonomisk oppgangs- eller nedgangstider. Rasjonalisering,
innskrenkninger og nedlegging rammer kvinnene først. Den
overproduksjonskrisa som også Norge er rammet av idag
har ført til at 90 % av arbeiderne i hermetikkindustrien står
uten jobb. Disse er i hovedsak kvinner. Vi er daglig vitne til
en stadig stigende arbeidsløshet over hele landet. Flertallet
av kvinner i industrien jobber i konkurranseutsatte
næringer, som er spesielt følsomme for økonomiske
svingninger. Tusenvis av norske kvinner mister idag arbeidsplassene sine nettopp pga. den økonomiske krisa og
regjeringas omlegging til oljeøkonomi. Stadig flere må
regne med å bli rammet av samme arbeiderfiendtlige
politikk.
Det er derfor helt nødvendig at flere gjør som Vålerkvinnene — tar kampen opp for sin selvfølgelige rett til
lønnet arbeid — 'og bekjemper bruk av kvinnefiendtlige
ideer til å splitte og hindre kampen.

Kamp mot alle permitteringer og oppsigelser

Arbeidere — boner og menn—stå sammen
HVA HAR SKJEDD?
13 kvinner ved Våler Skurlag har fått varsel om oppsigelse
fra 11. juli. Bedriften skal rasjonalisere — 23 arbeidsplasser
er i fare. De kvinnene som er oppsagt har jobba på fabrikken fra 3 — 8 år. De har jobba som fullverdig arbeidskraft
sammen med mennene. Selv om kvinnene har lang ansiennitet på fabrikken, blir de sparket til tross for at bedriften
siste året har tatt inn 22 nye mannlige arbeidere. Begrunnelsen som er gitt for at kvinnene er oppsagt er at
bedriften har anskaffet seg nye sorteringsmaskiner som vil
overflødiggjøre dem. På sikt må flere regne med å gå.
økonomisjefen på bedriften sier det klart: De nyanskaffede maskinene er avgjørende for bedriftens lønnsomhet og det vi sparer inn på oppsigelsene skal bidra til å
betale renter og avdrag.

KVINNEFORAKT OG SPLITTELSESFORSØK
Hvilke argumenter har så bedriften sammen med klubbstyret gitt på at kvinnene må gå først? Jo — det er kjente
argumenter! :
— Kvinnene har jo menn som kan forsørge dem!
- Vi vil ikke drive familieforsørgere ut i pendling, vi må jo
ta i betraktning at ungkarer er potensielle familieforsørgere.
— Vi trenger unge og dyktige arbeidere til å betjene de nye
maskinene.
Hva er dette annet enn et klart uttrykk for ekstremt
kvinnefiendtlige ideer fra ledelsens side! Fra vi er små blir
vi lært opp til gjennom skole, TV og aviser at kvinner er
mer ustabile, mindre dyktige enn menn og at kvinners plass
er i hjemmet. I dette tilfelle ser vi klart hvordan bedriftsledelsen begjærlig kan bruke disse ideene for å rettferdiggjøre sitt rasjonaliseringsopplegg. Dette er grov kvinnediskriminering. Argumentene for oppsigelsene er spydspissen
i
kvinnefiendtlig og kvinneundertrykkende
ideologi. SLIKE ARGUMENTER MÅ BEKJEMPES!
Men disse ideene tjener først og fremst den hensikt å
splitte arbeiderne. Metoden er kjent. Vi ser den gang på
gang brukt når bedriftseierne venter seg kamp fra
arbeiderne. Bedriftseierne bruker trussel om oppsigelse av
andre til å splitte og hindre motstand. Kvinnene splittes
mot mennene — arbeider opp mot arbeider.

Men vi må aldri glemme at alle arbeidsfolk har felles
interesser — At alle arbeidere, kvinner og menn, må kjempe
sammen når rasjonalisering eller økonomiske kriser fører til
oppsigelser og hardere utbytting. Vålerkvinnene står nå i
spissen for en kamp som også er menns kamp.

HVA ER GRUNNEN TIL AT KVINNENE
BLIR OPPSAGT?
Er Våler Skurlag i store økonomiske vansker? Nei —
Skurlaget er en del av monopolkonsernet Norske Skogindustrier, som ifjor hadde et overskudd på 104 mill. kr .
etter avskrivninger! NSI vil satse på Våler Skurlag — det
skal invisteres 12 mill. kr . i nye bygninger og maskiner.
Dette skal skaffe bedriften større økonomisk utbytte enn
noen gang før. Dette profittjaget har overflødiggjort 13
kvinner, og flere arbeidere står i fare for å møte samme
skjebne.

ER VÅLER SKURLAG-SAKEN ET
ENESTÅENDE EKSEMPEL?
Nei, det er ikke det. Men det er et grotesk eksempel på
hvordan kvinnene blir brukt som reservearbeidskraft. De
skyves ut og inn på arbeidsmarkedet alt ettersom det er
økonomisk oppgangs- eller nedgangstider. Rasjonalisering,
innskrenkninger og nedlegging rammer kvinnene først. Den
overproduksjonskrisa som også Norge er rammet av idag
har ført til at 90 % av arbeiderne i hermetikkindustrien står
uten jobb. Disse er i hovedsak kvinner. Vi er daglig vitne til
en stadig stigende arbeidsløshet over hele landet. Flertallet
av kvinner i industrien jobber i konkurranseutsatte
næringer, som er spesielt følsomme for økonomiske
svingninger. Tusenvis av norske kvinner mister idag arbeidsplassene sine nettopp pga. den Økonomiske krisa og
regjeringas omlegging til oljeøkonomi. Stadig flere må
regne med å bli rammet av samme arbeiderfiendtlige
politikk.
Det er derfor helt nødvendig at flere gjør som Vålerkvinnene — tar kampen opp for sin selvfølgelige rett til
lønnet arbeid — 'og bekjemper bruk av kvinnefiendtlige
ideer til å splitte og hindre kampen.

Kamp mot alle permitteringer og oppsigelser
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FULL STØTTE TIL VÅLERKVINNENES KAMP
Kvinnens krav om reell rett til lønnet arbeid er mer aktuelt
enn noensinne. Vålerkvinnene står nå i spissen for denne
kampen. En kamp for å bli akseptert som fullverdige
arbeidere — en kamp for å slå tilbake kvinnefiendtlige ideer
og splittelsesforsøk som hindrer at alle arbeidsfolk —
kvinner og menn — står samlet mot oppsigelsene.

!ULL STIITTE TIL
VALIR-KVINNENES KAMP

Vi oppfordrer alle til å ta saken opp i klubber/fagforeninger, kvinneorganisasjoner og andre organisasjoner —
til å vedta støtteresolusjoner, samle underskrifter — sende
penger, skrive avisinnlegg m.m.
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