Skal vi finne oss i å få de dårligst betalt jobbene?
I en typisk kvinneindustri, sjokolade, er lønna under 20 kr, pr. time, for en jobb ved
en maskin eller et samlebånd hvor farten stadig øker mens folk blir rasjonalisert bort.
På Postgiroen, en statsbedrift der det jobber mange unge kvinner, er lønna fra 22
kr. pr time, og de har tvungen overtid hvis de ikke blir ferdig med dagens post.
I bokbinderfaget får gutter og jenter ulik fagopplæring, guttene blir fagarbeidere og
lønnes som det, jentene blir assistenter og får ingenting igjen for utdanninga.
Arbeidskjøperne sier: «Dere er jo forsørga fra før så dere tre nger ikke bedre lønn.
Dere er ustabile fordi dere kan bli gravide. Dere har mindre krevende jobber .
• Sannheten er at de tjener grovt på å betale oss dårlig, på å presse mest mulig profitt
ut av arbeidskrafta vår. Og det vil de fortsette med så lenge vi ikke protesterer. Vi må
reise kampen på hver eneste arbeidsplass mot alle de tusen formene lønnsdiskrimineringa av kvinnene tar, enten det kalles lønnsgrupper, lønnstrinn, trynetillegg o.l.

Kraftig heving av lønna i lavtlønnsyrker, kvinner krever skikkelig opplæring

Skal vi finne oss i at vi må slutte å jobbe når vi får unger?
Mange presses til å slutte i jobb når de får unger . 3 mnds. svangerskapspermisjon er
altfor lite, amming er umulig, og hvor mange får daghjemsplass? Daghjemmene
følger ikke vanlig arbeidstid. Når ungene er sjuke må vi være hjemme, mange steder
blir det trekk i lønna, mistenksomme blikk og i verste fall sparken. Er vi «heldige» får
vi kanskje en deltids eller sesongjobb uten rettigheter.
For å hindre at vi krever en forandring på dette, spres aktivt ideen om at mødre må
være hjemme når ungene er små. Ja, i dag er det slik at de fleste må det, de har ikke
noe valg, men vi skal ikke finne oss i det! Vi godtar ikke at alle problemer knytta til det
å få barn skyves over på den enkelte familie og den enkelte kvinne og at arbeidskjøperne og staten går fri.
6 timers arbeidsdag for alle
Flere og bedre daghjem
Utvida åpningstid på daghjemmene
6 mnds svangerskapspermisjon med ful/lønn
fulle rettigheter for deltidsansatte og sesongarbeidere.
Og vi må reise mange flere krav om arbeidsforhold som tar hensyn til at vi er kvinner og føder barn.

Kvinner har ikke rett til arbeid.
Årsaken til den lave lønna og til at arbeidsforholda ikke er tilpasset oss som kvinner,
er at vi ikke har rett til arbeid. Klarest ser vi det i at så få av oss får jobber og at vi som
regel sparkes først. Bedriftseiere og staten tjener grovt på å ha en stor gruppe folk de
kan trekke ut og inn av produksjon etter deres eget profittbehov, og kvinner kan uten
store utgifter skyves tilbake til kjøkkenet.
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Nytter det å stille krav?
Vi pumpes fulle av at vi må være beskjedne og tålmodige, og det spres reaksjonære
myter om at kvinner ikke kan stå sammen og kjempe. Vi må avvise dette- vi må fagorganisere oss og reise krava våre . Vi må kreve mulighet for full deltakelse i klubb og
foreningsarbeid gjennom at fagforeningsmøter legges i arbeidstida.
Vi må sjøl gå i spissen for å kjempe krava igjennom, vi har sett at fromme ønsker
ikke nytter. Det går heller ikke å overlate sakene til foreningsledelsen eller til politikerne. Toppene i LO i samarbeid med NAF er mest opptatt av å hindre folk i å slåss for
bedre lønns- og arbeidsforhold. Kvinner og menn som tar initiativ til fagorganisering
eller lønnskrav får sparken uten at LO eller ikke engang lokale tillitsmenn løfter en
finger. Likevel har vi sett at samla aksjon fra arbeidskameratenes side har slått tilbake
slike politiske oppsigelser og krava har vunnet fram .
En hel fagforening, SEF, Sosiale Etaters Forening, er blitt ekskludert fra NKF
Norsk Kommuneforbund og LO fordi foreninga støtta daghjemspersonalets streik for
bedre bemanning på daghjemmene. Likevel fortsetter foreninga samla kampen, for
daghjemspersonalets krav, mot LO-ledelsens forsøk på å kneble foreninga.

Kvinner fagorganiser dere
Gjør fagforeningene til kamporganisasjoner
Støtt teleaksjonen i kampen mot nedlegging av 5000 kvinnearbeidsplasser
Støtt sosiale etaters fagforening

Hjelper det å gå i tog 8. mars?
Ingenting blir endra på av seg sjøl. 8. mars skal vi reise alle krava våre, det er slutt
på tålmodigheten. Vi skal stikke hull på myten om at kvinner ikke forstår seg på politikk, og ta stilling for den kampen som føres av folkene over hele verden mot imperialismen og fascismen. Skal vi klare dette, må du også være med. Du kan diskutere
parolene våre med andre, og dere kan reise egne krav. Dere kan samle underskrifter til
støtte for toget, og kanskje reise forslag om at klubben eller foreninga slutter seg til.

8 mars er også din dag! Reis krava dine og kom i toget!
På den internasjonale kvinnedagen 8. mars arrangerer 8. marskomiteen i Oslo tog på
følgende grunnlag:

1

Kamp mot all kvinneundertrykking
"L Sjøl bestemt abort nå
) Gratis daghjem til alle barn
'-t 6. mnds. svangerskapspermisjon med full lønn
- Prevensjonsveiledning i grunnskolen
4> Kvinner krever rett til arbeid
:). Kamp mot bruk av kvinner som salgsvare
'i(Kamp mot alle imperialisme
'7 Solidaritet med frigjøringsbevegelsene
l l;> Støtt det chilenske folkets kamp mot fascismen
11Forby Norsk Front
Jeg vil gjerne vite mer om 8. marskomiteen
8. marskomiteen i Oslo. Postboks 131, Veitvedt, Oslo 5. Postgiro 229 12 68
Kontortid i Uranienborgvn. 11, tlf. 69 30 16 mandag og torsdag 17.00-18.00
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