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Birgit Gaarder: Den norske kvinne og EEC.
'

Det er stiftet et nytt politisk parti i Norge. Et kvinneparti. Det er ikke
øpplyst hvordan dette parti stiller seg til norsk medlemskap i EEC. Det·
synes opplagt for meg at partiet som skal kjempe'for å bedre k:vinnep.es øk•
qnomiske og politiske kår i Norge, må se det som en av sine primære ' oppgaver å kJe□pe mot norsk medlemskap i EEC. Likedan burde de politiske partiers kvinneorganisasjoner føle at de nå hadde fått en oppgave som kunne ·
forene dem alle. De har alle som sin hovedmålsetning å kjempe for ~t kvinnene gis sar:une vilkår som menn, samme lønn, samme mulighet til _valg av
yrke. De kjemper for å bedre enslige mødres kår, for utbygging av daginstitusjoner for barn, · for et mer b.1rnevennlig sar.1funn. Kvinner som • engasjerer seg i politikk gjør det ofte nettopp fordi de ser at mennene ikke
prioriterer de svake i sa□ funnet, at de bygger parkeringsplasser i stedet
for barnehager, at de uten videre bruker gigantiske suumer til i~aginære
f'iender(vårt "forsvar"), !i.len ikke tar seg av de virkelige fiender som
t:tr"IMbr klodens eksistens. Selvsagt mener ikke jeg at det er noe i kvinnens
11 na.tur 11 som gjør henne mindre krigersk, !:::ter o!"'..1sorgsfull og opptatt av de
svake i sar:1funnet enn □ annen er. Hun er alt som liten pike blitt lært opp
til å prioritere andre verdier enn de ~ ttene blir lært å prioritere.
Hennes verdisyn er blitt mer r.ienneskeverdig, større grunn til å kjempe for
.Dessverre er hun også opplært til passivitet~
Det må v~re denne passiviteten son gjør at kvinnene ennå ikke har satt
seg inn i hva et norsk. □ edlemskap i EEC vil ha å si for den norske kvinnes
politiske kår og for de verdier hun tiest lidenskapelig kjemper for i det
~olitiske liv. Ved de gallupresultater som er offentliggjort oa det norske
folks innstilling til norsk medlemskap i EEC, har det vist seg at det store flertall av " vet ik};:e-gruppa" er kvinner. "Vet ikkellgruppa er det som
vil avgjøre en folkeavstemning. Kvinnene . har det i sin makt å sør~e for .
at en folkeavstemning vil gi et klart .ne i
til norsk EEC-inntreden. De
har det SOM sin soleklare plikt å sette seg inn i hva et EEC-medlemskap
vil ha å si for de verdier kvinnene er opptatt av.
Det ser ikke ut til at menn er særlig interessert i å hjelpe kvi~nene til
å finne ut hvilken innflytelse det vil ha på kvinnenes rettslige og økonomiske stilling å komne inn i EEC. I alle fall henvender man seg ikke direkte til kvinnene. Det er mulig at · det blir det nødvendig å gjøre.
Kvinnene bør være klar over at det er to ulike forhold som må tas i betraktning når norske kvinners rettslige og okonomiske stilling innenfor
et utvidet EEC skal vurderes. Man må for det første . se på den faktiske
stilling for kvinnen innenfor det n å v æ r e n d e EEC. For det annet nå
man se · på den stilling man må regne med at kvinnen - vil få innenfor et utvidet EEC. Det siste forhold er det vanskeligste å uttale seg raed sikkerhet om, men samticig det viktigste. Ved vurdering av det siste forhold
må man gå inn på en vurdering av Romatraktatens prinsipper og av den økonoraiske filosofi
so1~1 preger disse. Kvinnene burde :tier kunne få meget
hjelp av den generelle EEC-debatt, een de trenger kanskje at debatten blir
mer rettet not dem. Jeg skal gjøre et forsøk her.
Det nåværende EEC. Med sine nåværende medle □ sstater er EEC et katolsk
do1~inert fellesskap der synet på kvinnons stilling i familie og sa~funn er
temmelig annerledes enn vårt. Det er viktig å være 'klar over dette faktl.l!!l
fordi de □ enn som er ledende innenfor EEC og også komr;1er til å være de~
innenfor et utvidet EEC, også kor:imer til å avgjøre kvinnens stilling. Den
oppdragelse de er re sul tat av har gitt dem et syn på kvinnen som haru.onercr dårlig . ~ed det syn norske likestillingsforkjempere har. Den europeiske sam~enslutning av kvinneorganisasjoner har forsøkt å få rådgivende
status i kvinnespørsmål i EEC. Initiativet ko □ fra . de belgiske kvinneorganisasjoner som var blitt klar over - kanskje_ særskilt gjennom den
danske amb~osador Bodil Begtrups påvirkning - hvor meget sterkere de skandinaviske kvinner stod rettsmessig enn kvinnene i EEC. Henvendel~en ble
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ii;nidlertid klar-t --avvi..s_t av Hallst e in r:iod den bogx'U:nnc..::.s0 at Ror;iatraktaten
var et fullendt verk. Man._ .trengte ingen rådgivere i kvinn.ospørsmål • .
EJC-byråkratiet på 5000 mennesker i Bryssel gir et godt bilde av kvi~nen
i ; E'.EC. Her er hele bunnsjiktet b0satt av kvinner, de har bunnrekordene
bide når det gjelder lønningslistene og gulighetene for innflytelse. Kvinø
n~n$ er kontordaner for mannlige sjefer, kantinepersonale, ren jørings.
hjelper. Ingen kvinne er nedlem av selve koomisjonen, . ingen kv nne ~r de-pft:rtementssjef, ingen avdelingssjef. Den tyske sosiologen, Dr. arin
-Set,.rader-Klebert, hevder at kvinnens plassering i arbeidslivet og i • lønw,systemet i•EEC er å sammenlikne □ ed fremmedarbeiderens innenfor EEC og
med negerensiU.S.A.
Nylig gjennom:forte det vest-tyske Inf'as - institutt for anvendt .sosial- ·Yitenskap- en undersøkelse blant vest-tyske menn av deres hold~ing til
yrkpsaktivi tet blant kv_i nner. Over tre fjerdedeler av mennene svarte at de

tant det unaturlig at kvinner hadde yrke utenfor hjeru:net. De har fin stø--t•
•efor sitt syn i de vest-tyske lover - so □ de også h•r laget selv. Her •r
det s1ått fast i paragraf 1356 i lovsaQlingen for den vest-tys~e forbunds•
republikk at en kvinne kan ta seg yrke utenfor hjeooet i den utstrekning
det"Ge er nulig å koobinere med hennes plikter innenfor ekteskapet og faoilien. Her har vi kjønnsroll~inndelingen satt i syste □• · For henne: - først
ekteskap og familie, så yrke. For haQ: - først yrke, så ekteskap og familie. Hvorvidt koDbinasjonen er mulig :for henne, avgjør han. Ifølge den
vest-tyske ekteskapslov av 1967 skal en gift kvinne ha tillatelse fra sin
mann for å kunne ta arbeid utenfor hjeomet. I Belgia er det en tilsvarende
bestemnelse. Her kreves det til og ned at tillatelsen er skriftlig. I
Holland og Belgia har kvinner ingen beskyttelse mot avskjedigelse på grunn
av gifterr.1ål . I Holland var det inntil for noen :få år siden en regel at _
kvinner som var i statens tjeneste □åtte tre tilbake frå sin stilling når
eller hvis de giftet seG. En rekke hollandske konmuner praktisprer imidlertid freGdeles denne regel. Regelen er også i fullt bruk på pet private
arbeidsmarked innenfor alle EEC-land. Den er jo også 1::ieget praktisk f'or
næringslivet. Kvinnene sies opp når i:ian har behov for det. Har □an ikke
behov for . det, ser □an ikke så nøye på regelen. Slik blir kvinnene arbeidskraftreserve.
I det sosial-demokratisk styrte Nordrhein-Westfalen skal kvinnene i gymnaset bli gitt-" en huslig eller sosial oppdragelse". I de samne læreplaner blir det hevdet at det er □ eget tvilsont os det . har noen hensikt å l a
kvinner beskjeftige seg r.1ed matematiske og naturvitenskapelige studier.
Her har vi Kinder-, Kirche-, Kuche -innstillingen.
De franske kvinner fil:k stemr.1erett først i 1945 . -Den gifte franske kvinne
må oppgi sin inntekt ved eget arbeid til sin □emn soG med eneainsvar underskriver selvangivelsen. Den franske bors er fremdeles _stengt for kvinner.
Dette har is23r vært en ulempe for pariserinnen Jacqueline Chevalier, en av
de få kvinnelige banksjefer i Frnnkrik.e. I tretti år har hun blitt utestengt fra børsen. Bare nenn skal ha _adgang til den økonomiske høyborg.
Den videre utvikling:.
:Man vil kunne innvende at de eksempler !jeg hittil
har nevnt - og de kan uten vanskelighet flerdobles - er ekse □~ler på hvordan det har vr?rt. Slik behøver det ikke fortsette. I den nyli~ framlagte
Storti.ngsr.wlding nr. 90 om Norges forhold til De Europeiske Follesskap
står d'?t p~ side_54: "Sær~ig er det behov for å fjerne diskr~minerendc
oppdeling i arbeid etter kJønn. 11 Man er altså klar ova. at de~- foregår en
slik diskriminering. Er man klar over at den foregår i Norge 9g? Dog i
mindre r:1ålestokk. Hve!~l er det forøvrig sor:1 har _noe behov for 9- fjerne cliskrininerende oppdeling i arbeid etter kjønn? Føler den norske 1regjering
et slikt behov? Det vi~e være gledelig. Men samraensetningen q.v regjeringen tyder ikke på at behovet er særlig sterkt. Næringslivet har såvisst
ikke noe behov for å "f j erne diskriminerende oppdeling i arbeid e~ter
kjonn". Tvert imot - det private næringsliv profiterer på denne oppdeling.
Likedan son det blir sagt om frortll!ledarbeidorne og om .negrene i USA blir
. . .'
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- 3 det " sagt om kvinnen at h u n er spesielt "egnet" til å gjøre visse sorte,r arbeid som så defineres sor.1 lavtlønnsarbeid. Ett av de siste nummer· av
Der Spiegcl gir en rcl:r...l-ce hårreisende eksempler på uttalelser om kvinnearbeid framsatt av vest-tyske industriledere. Ekscaplene viser hvordan
m~n prøver å begrunne sitt profittmotiv ved hjelp av en helt uholq.bar bi.o16gisk tenkning. Enkelte ting innenfor industrien er betegnet som i speei0l t
ttegnetn for kvinner, dette blir arbeid der □an kun ansetter kvinner, og
m~n betaler de□ lavt. Det finnes ingen logikk i resonnementet. Seiv om
det hadde vært tilfelle at kvinner kunne gjøre enkelte arbeider bedre enn
raenn - da snarere på grunn av deres bppdragelse enn av deres anlegg hvorfor skulle dette arbeid lønnes lavere enn menns?
Kvinnens rolle i EEC: Man vil ikke vite av henne i toppstillinge:ri, man
trenger henne so □ arbeidskraftreserve i lavtl0nnsgruppene. Og så \trenger
mennene i toppstillingene henne så hun kan ta hånd o □ barna når han skal
på kurs, etterutdannes, i komiteer etc. Og hun m& vcare lett :flyttbar når
han skal flytte til en ny by, høyere stilling. Han forsørger både henne,
øeg selv og barna og skaffer penger til stadig flere ting. Hun er konSU•
mont og kler seg moteriktig. I USA ble r.i.an i 1959 :forskrekket over Mabe1
Newcomers bok: A Century of Higher Education for Women der det ble påvist
at nens 20 prosent av d e som tok doktorgrad i USA i 1920 var kvinner, var
prosentdelen av kvinnelige doktorander sunket til 13 i 1940 og ytterligere
til 9 prosent i 1958. En undersøkelse fra Stanford University i 1.970 vise~ at denne utvikling bare fortsetter i US/.• Stadig færre kvinner i høyere stillinger innen politikk og vitenskap. Vi vet et man gjerne :gifter
seg innen sitt eget intelligenssjikt. De kvinner som kunne hatt f;orutsetninger for å ha nådd langt innen egen yrkeskarriere, er gjernci gift
~ed menn so □ er travelt opptatt, og de blir privat servicebyrå fqr mann
og barn. Og c~e blir konsu□ entcr og lett slaver av reklamens raangq innfall.
Betty Friedan gir i sin kjente bok "Myten om kvinnen 11 den privatl~api talistiske reklane mye uv skylden for at den amerikanske kvinne nå er mer
opptatt av sitt ytre enn av samfunnsprobleoer. Resultatet av den~e kjonnsrolleinndeling er frustrasjoner både for nenn og kvinner - og for barna.
Tomhetsnevrosene tiltar hos de amerikanske kvinner, mennene lider under
stress. Mennene ser for lite til barna, kvinnene for ~eget.
Jeg har tatt ekser:1pJ.er fra USA fordi ,jeg □ ener at nye av årsakene til den
skjeve rollefordeling vi ser der er å fin...~e i det økononiske syste □ i USA
- et system soa ikke er ulikt det Roaa-truktaten er preget av. D~t er
ikke den menneskelige trivsel sor:1 er satt i sentrum, det er produksjon,
konsum, snever okononisk 11 1ønnsomhet 11 • Det er ikke de svake □an er interessert i. Og □ an lærer kvinnen opp til å være svak. Hun blir lært opp til
å t a seg av ele svake og, r.1en hun blir ikke gitt makt og muligheter til å
gjøre dette på noe skikkelig vis.
Det finnes et norsk politisk parti som har son slagord: Mennesket i sentrum. Jeg pleier å sparre or:1 hvilket r:ienneske? Det kan vel ikke være den
elegante, leder-korrekte mann? Skjønt han har vel stress-symptomer han og
under fasaden. Han vil kanskje trives i EEC, i alle fall i de få - år han
er på høyden av sin r.iakt. Men don lavtlønnede og hans kone og barn?
Fre□medarbeideren? Eva r;1ed hans familie? Eller hennes familie når han drar
til andre land? Har man tenkt på de psykiske vansker nan utsetter barn
for ved at de enten til stadighet skal onplantes i et nytt sosialt, muligens og språklig miljø, eller skal leve uten kontakt med sin :far? Fri bevegelse av arbeiclskrnft er et av hovedprinsippene i'Roma-traktatcn. Prinsippet har so1:1 konsekvens at r:1enneskene hele tiden må flytte. Et barn er
også et menneske. En kvinne og.
Det kan innvendes mod rette at mange av de tendenser jeg har skissert
finner vi i Norge i dag . Norge er mannsdominert. Norge er intet barnevennlig land. Disse tendensene er imidlertid sterkere innen EEC, vi vil
få enda storre vanskeligheter med å kjempe imot dem innenfor EEC enn utenfor. Men det er selvsagt ikke nok at vi holder oss utenfor EEC for at v~
skal få en forandring i kjonnsrollemonsteret . Det må en hard kamp til
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likevel. Kanskje vi - ved et samarbeid i Norden - ·v±lle. knnue utrertte
Jll del. Svenskene har i alle fall to kvinner i sin :regjer.ing, og finnene
118.:f tre. I Finland er dessuten 25 prosent av Riksdagens__oedlemmer kvinner.
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