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"Det finnes mange bØker som handler om kvinnen. V ed
l lese dem, kan vi lære l forstå vår egen rolle i
samfunnet, vi kan sette oss inn i hvorfor vi oppfØrer oss kvinnelig o.s.v.
Vi vil også innse at vi ikke er alene med våre problem. De deles av mange andre kvinner."
(Sitat fra H1lgg og Werkm1lster: "Fri het - Likhet sØsterskap ."
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HVA ER KVINNEUNDERTRYKKING
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STUDID'IØTF. l
Hva er kvinneun de rtrykkin g

De fles t e av oss kvinner - e nten vi er ute i arbeids liv e t eller hjemme, gifte e ller ugifte, med ell e r
ut en barn - har en del felles problemer.
Vi er umyndiggjort i spØrsmå let om abort
Vi har dårlige og vanskelige fØdesituasjoner

·~

Vi fØder vå re barn med s merte
Vi har ofte ikke rett til sjukepermisjon
Vi har lit e eller ingen f e rie
Hel e ansv a r et for barna hviler på oss
Vi kan sjelden forsØrge en familie
De fleste av oss blir forsØrget
Vi har o ft e d o bbelt arbeidsb yrd e
Vi har s lit somme og rutinepregede jobber
Vi er underbetalt i jobben
Våre arbeidsplasser er usikre
Vi har liten mulighet til å avansere i jobben
Vi har o ftest liten eller inge n utdannelse
Vi har f å midler til å gjØre oss hØrt
-o

Vi deltar lite i det politisk e liv

LlTTERATUR
FOR
k VlNNE"N o

HAR KVIN NENS STILLING ALLTID VÆRT SLIK?

Aleksandra Kollontay har undersØkt hv ordan f orholdene
var fo r kvinnene fØr i tiden , under andre samfunnsf o rh old .

Hun fant ut at kvinnene til alle tider har

delta tt i arbeidlivet i like stor grad som mannen ,
me n at henn es ar beid til de forskjellige tid e r har
vært varierende - og også h e nn e s s tilling i

samfunnet .

Hun vi ser at det ti l en hve r tid e r en sterk sammenheng mellom kar a kteren av det arbeidet kvinnen har
h att, og henne s stilling i samfunnet.

'Y
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På tross av kontinuerlig iherdig arbeid , hadde alle

Kvinnens aktelse , hennes verd,

disse gruppene lenge stått i stampe , da det for 2- 3

arbeid hun gjØr , og hvordan dette arbeid blir verd-

år siden begynte å skje noe igjen .

satt i samfunnet.

Det var nyfemi-

blir bestemt av det

nistene som fikk hjulene i gang igjen ved sine nye
og ofte impulsive aksjonsformer.
til en hver form

for ~l ederskap

små lederlØse grupper.

De var skeptiske

og derfor oppsto mange,

Kvinnefronten oppsto ut fra

samme misnØye ti l de tradisjonelle kvinneorganisa -

I de tidligste samfunnsf ormer, hvor menneskene l evde
som samlere og jegere, var det ikke særlig skille
mellom mannens og kvinnens oppgaver.

Her var kvinnen

likestillet med mannen .

sjonene som nyfeministene, men de mente det var viktig
med en fast organisering skulle arbeidet med å skape
sterke og slagkraftige kvinnegrupper lykkes.

De t har

Når menneskene i enkelte samfunn begynner å dyrke
jorda, er det kvinnen som utvikler og gjØr storparten

vi også lært av andre kvinners erfaringer opp gjennom

av arbeidet på jorda.

tiden at vi må stå samlet. om vi skal nå vårt mål .

den som gjØr det viktigste arbeidet i samfunnet.

Hun b li r nå hovedprodusenten,

det forandrer hennes stilling i samfunnet seg .
Stu.d er Kvj nnefrontens program .

Ved
Hun

er ikke len ger bare likestillet, men har også ofte
en ledende stilling.

(Hun kan være hØvding , bar n a

bærer morens slektsnavn, datter arver f o reldre o. l . ) .
Er det noe du har lyst å jobbe med?
Annerledes går det med kvinnene i de stammer som utvikler seg til å bli nomadestammer - som driver med
jakt og buskapshold. .

Her er det kvinnene som passer

dyrene , mens mennene går på jakt og fanger nye dyr.
Her har mannen den viktigste jobben, i disse samfunn
er mannen hovedpersonen

og har-den stØrste makt.

Kvinnen betraktes som mannens eiendom, hun blir kjØpt
og solgt på like fot med dyra . I den grad betraktes
hun som mannens eiendom enkelte steder , at hun må
f Ølge mannen også i dØden .

I middelalderen hadde vi naturalhusholdning i Europa.
Denne produksjonsform bygger på den livegne bondes
arbeid med ·å dyrke jorda.

Under dette samfunnssystem

er kvinnens stilling forskjellig i de forskjelli ge
klasser av f olket.
Hos godseieren, borgherren, er det kvinnen som forvalter godsets avkastninger.

Hun styrer med for ed ling

og lagring av jordbruksproduktene.

Hun gjØr et

" viktig '' arbeid, og har også en del makt og innflytelse .

40
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Men mannens arbeid med å fØre krig mot nabofyrsten
og utvide jordområdet betraktes som viktigere.
Han er enehersker og kvinnen er hans eiendom . Blant
bØndene deltar kvinnen i like stor grad som mannen
i arbeidet på jorda. Både den livegne bonden og hans
hustru er godse ierens eiendom. - Allikevel betraktes
bondekvinnen også som bondens eiendom .

Ettersom handel og håndverk utvikler seg, legges
gr unnen for pengeØkonomien . På godset mister kvinnen
arbeidet med å lagre og foredle jordbruksproduktene .
(Dette selges og kjØpes direkte nå.) Hennes hovedoppgave blir å fØde barn. Hennes makt og innflytelse
reduseres.
Blant håndverkerne i byene Øker kvinnens makt.
Mange kvinner har utvik let og utfØrer håndverk.
Enkelte laug be s tår bare av kvinner. Her er kvinnens
innflytelse og aktelse stor. Men synet på kvinner
b l ir stort sett bestemt av det synet som den Øverste
klasse har på kvinnen, altså at kvinnen er mannens
eiendom (slik som for godseierfruen). Dessuten er
det fremdeles bare e n liten del av kvinnene som driver
med håndverk .
Etterhvert som hånd verke t utvikler seg , og blir mer
og mer mekanisert, vokser den kapit alis tiske produksjonsform fram. Håndverkerne eiger ikke lenger sine
produksjonsmidler .
Det blir behov for billig arbeidskraft og mange
kvinner tar jobb i manufakturene (de fØrste fabrikkene) .
Hvor mange kvinner som er ute i produksjonen, blir
bestemt av behovet for arbeidskr_a_ft ._ Under__oppgangs tider og hØykonjunktur trekkes kvinner ut i arbeidslivet, og ved nedgangstider blir kvinner sagt opp
og p l assert tilbake i hjemmet.
Kvinnen blir en arbeidskraftreserve som trekkes ut i
6

www.pdf-arkivet.no (2018)

.,

Som vi har sett har det eksistert kvinneorganisasjoner ned gjennom hele dette århundret . Kvindeforbundet ble lagt inn under Arbeiderpartiet i 1923,
me n kvinnene rennonserte på å ha egne organer for
utforming av analyser og paroler . Den samme underdanighet har preget kvinnene i fagbevegelsen , som
helt opp til 1969 ikke en gang hadde rett til å velge
sin representant til LO - sekretariatet. I retnings linjene for DNA ' s kvinnegrupper heter det at de er
''underavdelinger av stedets partiforening " . Men
det resulterte i at de ble redusert til rene underbruk . Vi må lære av dette og ikke gi avkall på en
organisasjon som gir kvinnene mulighet til å analy sere sine egne erfaringer i det ~aktiske arbeidet
og å utforme en strategi for kampen .
Norsk Kvinnesaksforening har utover vårt århundr e
kjempet gjennom en rekke reformer på det juridiske
og Økonomiske området . Etter 2. verdenskrig er det
særlig den gifte kvinnens problemer som har stått i
sentrum for deres aktiviteter . Det samme gjelder
for Norges Husmorfo rbund . Vi kan si om den at den
er en upolitisk yrkesorganisasjon som vil samle
husmØdre i arbeid fo r hjemmenes vel , etisk , sos ialt,
kulturelt, mel lomf ol kelig og hygienisk. Norges
Kvinnel ige Akademikeres Forbund har særlig sloss for
e edre utdanne lsesmuligh e ter og bedre arbeidsforhold
f or kvinne lige akademikere . Norsk Kvinneforbund
ha r samle t uavhengige sosialistiske kvinner og
kvinner med tilknytning ti l NKP. Deres målsetting
er å " spre opplysning om kvinnenes kår , å aktivisere
no rske kvi nner t il å arb e ide for de innret n inger og
endr inger som er nØdvendig for likestilling, å
trygge bar nas helse, oppdragelse og utdannelse , og å
a-rbeide for fred- og for menneskeverd--;-mot- d-isRrimlner ing på all e områder (k jØnn, rase, klasse)".

39

Alt dette vise r at kvinnen både er kampvillig og kampdyktig. Skal alt det s om har skjedd og erfaringene
som er oppnådd fØre s videre pg utvikles, og hindringer for vårt frigjØringsmål ryddes av veien, må
en ideologi utvikles, dvs. vi må være enige om grunnprinsippene som skal være med å lede oss til handling.
Og det er nok fremdeles et langt lerret å bleke.
Men mye er gjort og mye kan hver og en gjØre i sin
egen situasjon. Derfor er det viktig at vi undersØker den situasjonen vi selv er i og ser hva vi kan
gjØre ut av den.

arbeidslivet og plasseres tilbake i hjemmet uten arbeids ledighetstrygd, alt etter beh ovet for arbeidskraft.
Etter hvert som produksjonen har utviklet seg, har
behovet for arbeidskraft Økt, og i dag utgjØr den
kvinnelige arbeidskraften en viktig del av den totale
arbeidskraft.
Da kvinnen siden industrialiseringen i stadig stigende
grad har deltatt i den samfunnsmessige produksjon på
like fot med mannen, har også kravene om likestilling
og bedre forhold for kvinnene vokset fram.
Kvinnenes kamp for frigjØring har allerede pågått
lenge. Vi er ikke lenger umyndige slik vi var inntil
1888. I 1913 kjempet vi gjennom stemmerett for kvinne r .

Det er viktig å Øke rekrutteringen av alle slags
kvinner til Kvinnefront en , og det er viktig med et
godt samarbeide · med de andre kvinneorganisasjonene.
Vi kan f.eks. invitere til aksjoner alle er enige i,
f.eks . en aksjon for barnehager. En bred aksjonsenhet på de spØrsmål som angår kvinnene sterkt, vil
kunne få stor tillit fra mange, og det vil for '
kvinner som tidligere ikke har vært aktive bety et
stort skritt framover i utvikling mot bevissthet om
egen situasjon.
Men det e r svært viktig at vi greier å sette de enkelte
aksjoner inn i en sammenheng, så det ikke bare blir
et slag i luften. Det er nØdvendig å vise sammenhenger mellom de forskjellige former for kvin neund er trykkelse. Vi må altså legge opp en s trategi. Det
er komplisert. Det krever fØr st og fremst en analyse
av enhver situasjon, det krever enhet mellom teori
og praksis. Da ka n en strategi utvikles etter hvert
som erfaringene kommer.

Teoretisk sett kan en i dag hevde at kvinnen er likestillet med mannen - hun har mulighet til å delta
i arbeidslivet på like fot med mannen i alle yrker.
Grunnen er allerede lagt for full likestilling.
En rekke ting hindrer oss likevel i å gå ut i arbeidslivet.
FØrst og fremst de eksisterende forhold, at samfunnet i alt for liten grad tar seg av barna, og legge r
forholdene til rette slik at kvinner med barn skal
kunne ta del i prod uksjonen.

l

•
Vi må altså samle oss - diskutere, studere og aksjonere . Vi må lage kvinnegrupper som er slagkraftige
i enhver aksjon.

.,

Like viktig er den ideologiske undertrykkinga av
kvinnen.
Vi læres opp til å tro at vår plass er ved komfyren
og å fØde b a rn. Jobb, deltakelse i arbeidslivet
kommer i andre rekke . Selv om utdanningsnivået er Økende for unge jenter,er det fremdeles adskillig færre
jenter enn gutter som sikrer seg en fullstendig yrkesutd anning med sikte på å kunne forsØrge seg selv.

7
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Vi lærer også å se på oss sjØl som svakere og dummere
enn menn. Vi lærer å bli pass ive, us j Ølstendige, og
å ha liten tro på oss sjØl og våre evner.
Vi lærer at mange av de krav som stilles for å delta
i arbeidslivet er ukvinnelige, f.eks. organisatoriske
evne r, lederegenskaper, initiativ og sjØlvtillit.

" Kvi nn eaks jonen mot EF" har også skapt kont akt og
fellesskap mellom kvinner i ulike alders- og yrkesgrupper. I arbeidet med denne aksjonen fikk de yngr e
de l i verdifull erfaring fra dem som lenge har s l oss
for kvinnesak, og de kunne på sin side bidra med
nye impu l ser.

En viktig del av vår kamp for frigjØring blir derfor
å kjempe mot denne ideologiske undertrykkinga. Vi
må gå til kamp mot feilaktige idee~ og innstillinger
hos oss sjØlv og andre, om oss sjØlv.

Nå er det blitt dannet en rekke nye kvinnegrupp er over
hele landet, og disse tar sikte på å samle både
kvinner i arbeidslivet, husmØdre og studerende kvinner
til kamp for frigjØring ut fra deres konkrete vilkår . Kvinner lager lokale press- og aksjonsgrupper
for aktuelle krav i sitt miljØ. I Bergen f.ek s. ,
har en gruppe laget et mØte på Haukeland sykehus
hvor de debatterte spØrsmålet om hvorfor ikke menn
fikk være tiistede ved hele fØdselen, og erfar inger
med bedØvelse ved fØds el . Resultatet av mØt et var at
en prØvordning med menn tilstede ble innfØrt ved
Kvinneklinikken. Ordningen ble så populær blant de
ansatte at nå blir alle menn spurt om de vil være .
tilstede ved hele fØdselen,

~

SPØRSMAL:
l.
2.
3.

Hvordan blir vi verdsatt som kvinner?
Hvordan opp lever vi at vi blir undertrykt?
Hvem blir vi undertrykt av?

.

Det har også vært flere gode aksjoner på kravet om
dagh jem/barnehage. Akkurat da v~lglØftene om daghj em/barnehage var på sitt feites te, tok kvinner i
Trondheim med seg ungene s ine og troppet opp på
ord fØr erens kontor med kravene. I lØpet av kort tid
var kontoret omgjort til barnehage. I Bergen demons trerte kvinner mot at en vei skulle legges rett
innt il et daghjem ved å sette seg i veitraseen og
dermed hindre arbeidet. Politiet viste en aggres s iv holdning , og det endte med rettsaker. Men
det ga saken masse publisitet, og de fikk hindret
Ødeleggelsen av daghjemsområdet.

37
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Kommunevalget i 1971 viser at kvinnene er en sterk
gruppe når de går til handling .

Ved organise rt

stryking og kumulering greidde kvinnene i mange kom muner å Øke sin representasjon ganske kraftig .

Men

vi kan kanskje diskutere om kvinnene har så store
muligheter f or å arbeide for sin sak i kommune styrene .
I det siste har også kv i nner i yrkeslivet reist seg
og fremmet sine krav etter de mange' t ause år siden
krigen.

Kvinnelige hjemmearbeidende lineknytere i

Brattvåg reiste krav om lØnnsØkning fra gjennomsnittlig kr. 4 pr. time til

k~

7.

De måtte streike

for i det hele tatt å bli hØrt , og streiken er et

•,

SEK'SUALl TfT

SAMLIV0FORMER
kJØNN0ROLLE

ypperlig eksempel på hva kvinner kan få istand . De
hØstet da også meget sympati fra kvinneorganisa sjoner over hele landet.
Økning på ca. 2 kr.

Resultatet ble en lØnns -

De våget å holde ut nettopp

fordi andr e organisasjoner stØttet dem , det vi s e r
en viktig funksjon ved det å organisere seg . ·
Kvinnene i Brattvåg erfarte hvor viktig det er med
samarbeid og enhet, d e meldte seg derfor inn i
Kvinnefro nt en etter streiken.
Sykepleieraksj onen hØste n 1972 er også et yppe rlig
eksempel på hva kvinn er kan få istand.

Syke -

pleiere o ver hele la n det sto samlet om kr ave ne for
hØyere lØnn og bedre arbeidsforhold.

Den gode

organiseringen av streiken gjorde at de greidde å
stå imot presset fra myndigheter og offentlighet.
Selv om det ikke kom så mye konkret ut av st reiken
(det ble opprettet flere overordnete sykepleier stillinger), fikk de vist at de mente alvor , og
myndighetene forsto dette var noe som kunne gjenta
seg om ikke forholdene ble bedret.
Idealet om
Florence Nightingale-typen er på vei ut av vårt
helsevesen.

9
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STUDIEMØTE 2

Disse fagforeningene var med på å danne grunn l aget for
Kvindeforbundet fra 1901 .

SEKSUALITET

Da hadde Norsk Kvindesaks-

forening allerede eksistert l enge (fra 1884) .

SAMLIVSFORMER

Det

var borgerskapets kvinner som hadde organisert seg

KJØNNSROLLE

der, fØrs t og fremst for å nå sine nærmeste mål:
stemmerett og utdannelse til kvalifiserte

I dette mØtet vil det være best å bygge på egne er faringer.

yrker.

Vitenskapsmenn og filosofers ideer og

forestillinger om kjØnnsrollen - om kvinnens stilling

Ret og Plads i Samfundet " .

seksuelt.om hennes forhold til familie og barn kan
være nyttige å dra fram. men de hjelper oss lite.

I §I i l ovene heter det:

De sel vfor sØrgende borge -

lige piker ble også utnyttet, o e skul l e være mer nØy -

Vi

må se på oss selv. vi må prØve å forstå hvordan om-

"Foreninge ns Formål

er at virke f or at skaffe Kv ind en den hende tilkommende

.,

somme enn menn, og giftet de seg, rr.å t te de slutte å
arbeide . I 1908 ble derfor Kri stiania Kvindelige Tele-

verdenen ser oss.

graffunktionærers Forening og Kristiania TelefonistVi lærer i

inders Forening dannet.

skolen at Eva var skapt i Adams bilde. at

hun var enfoldig og trolØs da slangen forledet henne.
191 ~

Og gjelder det kvinnens plassering i historien, hennes

Historien viser også at husmoren har kjempet.

forhold til mannen. lærer vi sjelden annet enn at

var det i Os l o en gigantisk demonstrasjon mot d y r t ida ,

I

kirken og vestens sivilisasjon opp gjenn om århundrene

det var ca . 40000 deltagere, og utrolig mange kvinner

har h åndhevet at kvinnen var mannens eiendom. at hun

var med.

var skapt for ham og til å fØde han s barn.

Nesten

som en naturlov blir det indoktrinert at kvirtner i

Splittelsen mellom arbeiderklassens kvinner og d e

kraft

borgelige kvinner har imidlertid svekket kamBen en

av sin

svarslØse.

evne til å fØde barn er svake og for-

del.

Men merkel i g nok har ingen biologer eller

De har hatt vanskelig for å finne felles inte -

resser, dermed har det , at den ene gruppe n er under-

zoologer kunnet påvise at hunkjØ nnet i dyreverdenen

trykt som kjØnn og den andre både som klasse og som kjØnn

hadde slike egenskape r.

virket splittende.
De fleste av oss er blitt oppdra tt av uselvstendige
og undertrykte kvinne r.

Vi fikk dukker i

Liksom striden om hushjelpenes

krav er også diskusjonen om stemmeretten et eksemp el på
det .

fØ dselsdags -

Arbeiderkvinnene s o lidariserte seg med sin menn

gave. vi lærte å stelle dem. vi var omsorgsfulle og

(sin klass e), istedenfor å stØtte de borgerliges krav

ansvarsfulle overfor små mennesker a v plast.

om begrenset stemmerett , altså stemmerett på samme

Tilbakeholdenhet og forventning var nesten en dyd,

tekt. De t ville bare svekke hele arbeiderklassen, og

vilkår som f or menn, dvs . bare for de med en viss inn -

for hvem innrØmmer at de mister humØr og snakkelyst
når de blir veggpryd på et sko leball.
oss har ikke fØlt

os~e rli_ge

man ble bedt om å være med på.

Hvor mange av

-110

det var selvfØlgelig ikke arbe i derkvinnene interes sert i.

De nådde sitt mål i 1913.

over at dans var__noe
Idag har vi tross alt k ommet et stykke lenger .

Kvinner

fra a l le samfunnslag arbeider sammen på en rekke konkrete saker.

At samling og enighet er mulig viser

den brede oppslutningen om Den internasjonale k vinne dagen 8. mars 1 973 .
10
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STUDIEMØTE NR. 6

Vårt i nnbyrdes forh o l d var ofte preget av splittelse

HVA KAN VI GJØRE?

gut tenes guns t, og sjelden lærte vi hva solidaritet

og uk ameratslig

holdning , ofte konkurrerte vi om

mellom jenter betydde.
Av e rfaringer vi har og etter hvert får , kan vi finne

Vi ble i hovedsak oppdratt til å være h ustruer og

fram til de forskje ll ige områdene kvinnene er under -

mØdre . Vi ble ikke betraktet som selvstendige indi-

trykt, finne ut hvordan

vider , som skulle forstå

dett e skjer og hvordan

samfunnet forØvrig.

.l

Vi har en hel del erfaringer å bygge på .

Kvinne r har

b~tydningen

av likeverd og

enhet , og som skulle ha en positiv og ak tiv holdning

de f o rskjellige områdene kan sees i sammenheng med

i samlivsmessige og seksuelle forhold .
Sie r en "gammeljomfru",lyder det trist og mis lykke t

helt tilbake til f orrige århundre vi s t at de kan
kjempe og s tå samlet om sine kra v . De kvinnelige fyr -

som en uØnsket sta tus, sier en " ungkar ", da hØ r e s det

stikkarbeideres stre ik i 1889 fØrte bl.a . med seg at

med en mann , e nten vi vil e ll er ikke.

s traks annerledes ut .

Lykken og fr am tida f or

08S

er

kvi nnene i arbeidslivet begynte å organisere seg , og
flere av de for eninger som ble dann et sto seg ganske
sterkt.

TIL DISKUSJON:

Y-vinnene h ar alltid vært vanskel i g å organ-

isere , men nå viste det seg at sammen .sto de ste rkere

- Hva legger vi i ordet kjØnnsrolle?

i kampen for bedre lØnn og for forbedring av he l se -

- Hvi lk e a v våre kvinnelige karakt er trekk fØl e r

farlige arbeidskår .

De fikk bred stØtte , mØter og

vi er betinget av arveanlegg, o g hvilke fØler
vi at omverdenen har g itt oss?

demonstrasjoner vi ste solidariteten.

- På hvilke om r åd er fØler vi store vanskelighe~
Dette ga stØtet til at kvinnene ble seg mer be visst
at organisering er viktig.

Ette r streiken ble Kv i nd -

e lige Fyrstik- arbeide r es Forening stiftet, og etter
den fulgte mang e , bl . a . Veveriarb e i derske n es
i 1890.

Foreni~g

Syerskene, som hØrt e til de meste utbyttede

kvinnene , e nten de arbeidet på fabrikk e l ler med

ter ved å t a initiativ o verfor en mann?
- Kjenner du deg sterk og stolt av å være kvinne?
- Er bevisstheten om at d u evner å klare deg sjØ l
positiv for deg når du s tår overfor fami liemessige og seksuelle s pØrsmål og valg?
- AbortspØrsmålet.

hjemmesØm , dannet Syerskene s Fellesforening i 1891 .

Må ten å besvare spØrsmålene på kan være he lt avhengig

I 1898 ble Maskinstr i kkerskenes Forbund dann et .

av ens aktuelle situasjon .

Ti l

og med hus hjel pene som hadde vært så vanskelig å
fik k e tt e r hver t e n livskraftig fagfor -

lyse sp Ørs målene ut fra er fa r i n ger de har hatt el l er

Til kra vene hØrte 14 dagers ferie med lØ nn ,

ut fra en for es tilli ng om hvordan forholdene i fram -

organi~e re,

ening.

Noen vil kunne tr ek ke

fram pr oblemer de er midt oppe i, andre vil kunne be -

5kr . dagen i kostpenger og fri fra arbeide fra kl . 9
om kvelden til kl. 7 o m morgen en .
rØrte og holdt protestmØter .

HusmØdr ene var opp -

De kjente sine innerste

i nt e resser tru e t og prØvd e å sette hardt mot hardt .

tida vil forme seg f or dem .
Diskus j one n vil sikk ert bringe et mylde r og et virvar
av opp l eve ls e r o g erfaringer fram.

PrØv å få overs ikt

og helh et ut av de tin gene som is ær knytt e r seg ti l
vår fØlelsesmessige og se ksuelle situasjon .
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STUDIEMØTE 3 .
KVINNER I YRKESLIVET

Det er omlag 2 millioner kvinner i Norge. Av disse er
1.5 mill. over 15 år, dvs. i yrkesfØr alder.
I 1960 var 23% av disse kvinnene ute i arbeidslivet ,
56% av de ugifte -og 9 .5% av de gifte. Dette tallet
har imidlertid steget sterkt, og i 196 8 var yrkesaktiviteten blant gifte kvinner kommet opp i 23% i 1970 25% .

Kvinner tror ofte at deres mening er av mindre betydning. Derfo r er det mange ting de unnlater å engasjere seg i og ha en mening om. At det samfunns messige engasjement Øker selvfØlelsen hos oss kvinner,
får vi sikkert bekreftet hos de kvinner som har
utrettet noe på det området.
Eksemp ler av historisk art som viser at kvinner ~an
utrette noe utenom deres tradisjonelle virkefelt:
• I 1905 samlet kvinner inn 300 000 underskrifter av
kvinner som krevde unionen med Sverige opplØst
og holdt protestmØte mot at kongedØmme skulle innfØres.

HVA SLAGS ARBEID HAR VI?
Langt stØrsteparten av kvinnene er å finne innafor
yrker med lit en eller ingen spesialutdanning:
20% arbeider i industrien
20% i varehandel
20% i lavere kontorarbeid innafor offentlig administr~sjon , finans/bankvesen, forretningsmessig og
privat tjenesteyting.
13% er innafor helsestellet
10% er i undervis ni ng, spesielt i småskolen .
Alle disse yrkene e r s åkalte "trad isjonelle kvinneyrker".
HVA SLAGS LØNN FAR VI?
De yrkene som er nevnt , tilhØrer også stort sett l avtlØnnsyrkene. Et lavtlØnnsyrke er definert som et yrke
der over 1/3 av arbeiderne har en årsinntekt på under
- -'1:-5-000 kroner-. -r--t~i-llegg kommer at- også inna-f-or disse
yrkene er kvinnen oftere dårligere betalt og har lave re
stillinger enn mennene.

14
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• Under l. verdenskrig demonstrerte kvinnene mot kr igen,
og anvendte sosialistiske paroler fra fØr krigen om
å sabotere imperialistenes krig. Det var dyrtid og
stor arbeidslØshet i de tider, og kvinner arrangerte
flere store protestdemonstrasjoner, blant annet mot
forhØyelse av melkeprisen. Parolen var:
"Enige og tro til melkeprisen faller".
Kvinners sosiale engasjement
skiftet og en stund etter 1.·
fØrte til kamper og seire på
at vi kan·når vi bare setter

i tida fra århundreverdenskrig, og som
mange områder, viser
igang .

Finnes det no e materielt grunnlag for forskjellen mell om
kvinners og menns sosiale engasjement?
Har det sammenheng med hennes mangel på forsØrgeransvar i familien?

31

En undersØkelse fra 1969 viser at 80% av de kvinnelige
industriarbeiderne har en årslØnn på under 15000 kr . ,
mot 12% av mennene. Kvinnen er konsentrert innafor
lavtlØnnsbransjene i industrien også , omlag halvparten
jobber i næringsmiddelindustrien eller tekstil- og
bekledningsindustrien.

Hvordan ser vi på Økt sosialt enga sjement ?
- som en veg bort fra en isolert tilvære lse og liten selvrespekt, fo r å treffe andre mennesker og
få impulser utenfra .
- so sialt engasjement i forhold til prestisje som
mål, for å oppnå ros og ære.
- s osialt engasjement for å jobbe med noe som opp tar oss, noe som vi syns det er svært viktig å
ta stilling til.

Kvinnelige butikkekspeditØrer tjener gjennomsnittlig
25% mindre enn mannlige.
l

.l

- e ller ser vi bare på det som en ekstra byrde?

SESONGARBEIDERE
Foruten de kvinnene som har fullt arbeid utafor hj en.met,
er det en hel rekke kvinner som har lØnnet arb eid av
mer tilfeldig art , sesongarbeide eller fast arbeid
med relativt kortere arbeidstid. Disse kvinnene er å
finne innafor ulike former for tjenesteyting, innafor
industrien som hjemmearbeidere og sesongarbeid e re, og
innafor varehande l som deltids - og rusharbe idere .

Et problem for en de l kvinner her er de som er gift
med polit i sk aktive menn som ikke Jaar tid til å ta
seg av unger og husarbeid i noen særlig grad, fordi
de er så uunnværlige i det politi ske livet. Kona
blir sittende hjemme , se lv om hun g jerne skulle ha
vært på et . mØte eller to, og delta t t aktivt hun cgså.
Men hun betraktes jo s om mi ndre fl ink og dermed
kan hun lettere unnvær es.
Mannen må få Økt ansvar for pliktene i hjemmet, og
stØrre respekt for jentene s rett til å delta og utvikle seg i det politiske liv.
Det te mer samfunnsrettede , sosiale engasjementet kan
det være verdt å dvele litt ved . Hvordan kvinner undervurde rer seg sjØlv, kommer tydelig fram i r ealiteter
som at kvinner f.eks . ved Stortingsvalg s temmer det
samme som mennene sine , fordi de ikke har satt seg inn
i saken selv, dette er liksom ikke deres område .

30

Innafor kontorarbeidet ligger kvinnelØnnene gjennomsnittlig 10% under mannens.

DOBBEL ARBEIDSBYRDE
I tillegg til det harde og dårl ig betalte arbeidet som
yrkeskvinnene ofte utf Ører, har de et annet yrke : o pp gaven som barneoppdrager og husmor. Det forekommer bare
sjelden at mann og kvinne som begge er ute i arbeid,
også dele r på oppgavene i hjemmet . For kvinnen blir
derfor arbeidsdagen forlenget fram til sent på kvel den .

.

VI ER MEST UNDERTRYKT
FØr vi ser på årsakene til at kvinner har det slik i
arbeidslivet , er det nærliggende å trekke en forelØpig konklusjon: Kvinner som er i yrkesliv et arbeider
under langt dårlige re forhold og er mer undertrykte
enn menn i yrkeslivet. Den doble arbeidsbyrden som
kvinnene har, gjØr at det er mye hardere å være yrkes kvinne enn yrkesmann.
15

www.pdf-arkivet.no (2018)

ARSAKER

BAKGRUNN:
Men selvfØlgelig, vi . skal ikke morali s ere overfor sl ike
holdninger hos kvinner. De kan jo godt for stås ut
fra f.eks. oppdragelsen, som ikke akkurat har oppmuntret til å engasjere seg på forskjellige områder,
til å de lt a i diskusjoner og få tro på at det en selv
mener, er av betydning. Typisk er vel betegnelsen:
"kjerringprat" for samtaler og meninger blant kvinner.

Hvorfor er såpass få kvinner i arbeid utafor hjemmet,
og hvorfor får kvinnene mye dårligere arbeids- og
lØnnsforho ld enn menn?
Vi skal prØve å se litt på de antagelig viktigste
årsaker som spiller inn. De henger ganske mye sammen,
samtidig som de varierer svært fra distrikt til distrikt og mellom de forskjellige grupper av kvinner.

Grunnlaget for det sosiale engasjementet bortrives
mye i oppveksten. Jentene passiviseres tidlig, motsatt har vi guttene som har en mye mer utadrettet
aktivitet når det gjelder å finne ut av ting, greie
ting o.l.

En nokså grunnleggende ting som spiller inn, er
ideologien. Fra svært ~idlig alder av, l æres jentene
opp til å se på hjemmet som sin framtidige arbeidsplass. De læres opp til å utvikle evner og anlegg
på huslige sysler, og for å gi opp interessen for andre
ting enn gutter, stort sett. Vi opplæres til å spille
en passiv og underordnet rol l e i forhold til menn på
de fleste andre områder enn i huse t. Vi blir gjerne
tilbakeholdne, mindre i s tand til å ta ansvar ~g fØle
ansvar. De persp ektiver e i jente da fAr på livet sitt,
er ofte å "bli gift ", f å barn og spille rollen som
hustru og mor i f orh old til en mann som forsØrger en.
Dette er en viktig år sak til at så mange kvinner ikke
skaffer seg hØyere utdanning og fagopplæring, og det
preger også de utdannings ve iene de velger. De velger
stort sett kortere utdanning enn guttene, og innaf or
et mye mer snevert område. En stor del av de jentene
som tar spesialutda nning finner vi på handelsskoler,
skoler for husstell og skoler for s øm og håndarbeide. Det vil si at de velger s pesialutdanning
s om ofte enten sikt er direkte mot
Selv
eller som er beregnet på kort tiQ
om utdanningsnivået er Økende for unge jenter, er det
fremdeles adskillig færre jenter enn gutt er som sikrer
seg en fullstendig yrkesutdanning med sikte på å
kunne forsØrge seg s elv .

Jentene avfinner seg slik tidlig med at en god del
saker kan ikke de få til, og mye forstår de seg i kk e
på, de er litt "dummere ".
Dette aksepterer vi gjerne s e lv, og det blir a kseptert av andre. Slik blir grunnlaget ett e rhvert lagt
for at mange kvinner kommer til å fØle seg akterutseilt. Som voksne fØl er vi oss gjerne dumme i se l skaper og forsam l inger, vi ha r liks om ingenting å
bidra med.
HVA VIL VI ?

~

Mul ighetene for å delta aktivt på et e ll er annet
område utenfor hj emmet / jobben varierer. Derfor er
det kanskje en måte å b egynne på å ta opp hver enke lts
situ a sjon og muligh et er og Øris ke om Økt k ontakt utad,
og hj e lpe hverandre med erfaringer.
Noe n s pØrsmå l som kan være av b et ydning f or di s kus jonen om kvinnens sos i ale s i t ua s jon:

29
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Nettopp fordi kvinner har dårligere utdanning enn

STUDIEMØTE 5

menn, blir de også grovt underbetalt i yrkeslivet.

I

grafisk har f.eks. 76 % av d e mannlige arbeiderne fa g -

KVINNERS SOSIALE LIV

utdanning, mens bare 4% av kvinnene har det.
HVA SLAGS AKTIVITETER DELTAR VI I?

Den doble arbeidsbyrden er en viktig årsak til at ikke
flere k vi nner Ønsker å gå ut i arbeidslivet.

Nar det gjelder kvinners deltaging i det sosiale
liv, - deltaging i utenomhjemlige aktiviteter , er det

.

deltar i.

For det meste er det aktiviteter som

understØtter kvinnerollen ; ve l dedighetsarbeid (RØd e
Kors, Blå Kors, loppemarkeder, basarer) , s yklubber,
foreldreforeninger, barnehagearbeid.

arbeid utafor hjemmet, begrunner det med at det vil bli
for stor arbeidsbyrde med dobbeltarbeid.

av betydning å se på hvilke aktiviteter kvinner flest
f

J

Mangel på

k o llektive ordninger som kan avlaste a rbeidsbyrdene i
hjemmet, må nØdvendigviS gjØre husmoryrket til en belastning for yrkeskvinnene . I tillegg kommer at
kvinnens yrke er både
net.

Dett e er en avspeiling av kvinnen s rolle i

Me llom

l/3 og l /4 av de kvinnene som ikke kunne tenke seg å ta

har~t,

ensformig og dårlig lØ n -

Det gjØr situasjonen ennå mindre frist e nde.

samfunnet

forØvrig, og av hennes stilling i familien.

ArbeidslØs het blant kvinner spiller mye inn, spesielt

Tydelig kommer det fram når vi ser på menns sosiale

Os lo hadde arbeid utafor hjemmet i 1968, var det bare

utafor de store byene.
engasjement, som har en helt annen karakter:

Ofte

Mens 43 % av de gifte kvin n e n e

15% av de gifte kvinnene i spredtbygde herreder som

politisk aktivitet, idretts-interesser, leser mer

hadde det.

aviser og fØlger mer med

li v et i disse herredene, mener b o rtimot halvparten at

i det som f oregå r.

Av de kvinnene som Ønsker å gå ut i arbeids -

de ikke kan få passende arbeid på hjemstedet sitt.
Noe som belyser dette skillet er f .eks. EEC - saken.

En mengde kv inner flytter inn til tettstedene som en

De som var ute for å snakke med .folk, fikk ofte disse

fØlge av dette.

svarene når kona i huset åpnet dØra :
min er ikke kommet hjem ennå , o g j e g

"Nei, mannen
~ orstå r

meg

ikke på politikk". Slike svar v itner om at vi kvinner
gjerne har mindre tro på oss selv

når det gjelder å

vurdere en del viktige samfunnsspØrsmål. Det kunne nesten se ut

som om vi har· en mindre utviklet evne til

LikelØnnsrådet konkluderer undersØke l sen om kvinnen es
mulighet er til å få arbe id med:
"Det er grunn til å regne med at manglende muligheter
fo r arbeid er en av hovedgrunnene til at gifte kvinner
som Ønsker det, ikke k an gå ut i yrkeslivet. "

å påta oss ansvar nå r det gjelder å ta vik.t ige samfunnsmess ige avgjØr e lser.

Dette på tros s av at kvinner

ofte er svært geskjeftige når det gjelder praktiske
og o rganisatoriske saker.

(Menn

diskuterer og

En vi ktig å rsak til at ma ng e kvi nner

~

ut i arbeids-

livet ent en de Ønsker d et eller i kke, er at mannens
lØnn ofte ikke er hØy nok til å de kke de Økende ut-

avgjØr - kvinnene serverer kaffen og sØrger for at

c ifter som en vanl i g fami l ie har . 0 p esielt gjelder

alle har det bra .)

det te bokostnadene .

17
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KVINNER SOM ARBEIDSKRAFTRESERVE

Halvparten av de norske kvinnene over 1 5
s trert som husmØdre. De går hjemme enten
ikke har noe valg-- det fins ikke arbeid
det å gå ut i yrkeslivet ville bety å få
- i form av dobbel arbeidsbyrde.

år er regifordi de
- e ller fordi
det mye verre

=r:~1NNtR~-SOOALt;Lfl

Fra begynnelsen av l96o - are ne har det vært hØyk onjunktur her i landet. Det betyr blandt anne t at behovet for arbeidskraft Øker. Forholdene er i stadig stØrre grad blitt lagt til rette for å få flere kvinner ut
av hjemmene og inn i produksjonen:

Økende tilbud om voksenopplæring og omskoleringskurser for kvinner me d liten utdanning og lite
yrkeserfaring.
offentlige tiltak for å Øke utbyggingen av daginstitusjoner og andre hjelpetilbud.
staten har grepet aktivt inn: LikelØnnsrådet ble
opprettet i 1959, Arbeidsdirektoratet har utarbeidet bro~jyrer om alle de mulighetene som fins til
å kombinere husmorarbeidet med yrkesopplæring og
arbeid utafor hjemmet. Statlige organer har arrangert seminarer om "Kv inners muligheter og behov
for arbeid utaf or hjemmet".
id eologien endres: Den selvs t endige, yrkesaktive,
frigjorte kvinne n blir mer og mer idealet i dag.
~

Ønske og behov fra kvinnene om å komme ut i arbeid på
- - - -,EJ.en-ene s iden-,- hØ;v-kon,j-unk-tu-P-Gg- Øk-t - be hov fø-r- k-v inne l ig
arbeidskraft på den andre siden, har fØrt ti l at antallet kvinner i yrkesarbeid er Økende.

18
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2?

Dette er vel og bra.
ting:

Men vi skal være klar over

~

Når hØykonjunktur er over, og lavkonjunkturer

setter inn, er kvinnene de fØrste som får gå.
To eksempler som belyse r dette:
Fra siste krig:

~du er k:f dc~:t, ~~otte:_
~ dM tenk:e. ~ t- mo~
-ten~,e, r::& ot c:Mt ~ blZ ~
S~,ene, ~ ~ :ij#'J2%)Y\C

B'P)C

bL<: hV\;~
~ lett &uf{---

~

~~
1~ oltdc{ ~er ·~-n~

J;eh ene,~ ifdte.- l~
u;tb~dcr;~
~t- ~~ ~ ~

·~ .
OdVt--u~·t,;~
~

'""'"' l

kraft da de fleste unge menn dro ut i krigen.
vold&om fart skjedde da det som
lenge hadde kjempet for:

engel~e

I

kvinner så

daghjem og barnehager skjØt

i været, kurser for rask utdanning florerte, arbeidskraftreserven ble tatt i bruk.

Da de overlevende

vendte tilbake ved krigens slutt, ble det grepet til
drastiske midler for å lØse problemene som da oppsto:
barnehager og daghjem ble revet, og kvinnene dermed
tvunget tilbake på plass.

Og i etterkrigstiden ble

den moderlige og huslige kvinnen idealet fremfor n oen.

rent--#

Cl:3
i- vnorqeY1 ~ bate.•

I England - som i alle andre krig-

fØrende land - oppsto en voldsom mangel på arbeids-

J,-

~ v~ eie, J beft,t.evrrne > lw~U~

Fylkesarbeidssjefen i SØr-TrØndelag har uttalt:

De

hadde vurdert hvorvidt de skulle satse på fremmedarbei dere eller kvinner i en del nye industrier som
skulle opprettes.

Konklusjonen var å satse på kvinnene,

da de ikke voldte for store problemer hvis oppsigelser

~~U'Iåck'q ) ~
6lcdJ dM-~ ~ i- morqeAJ

der fra fØr, de skap te i kke sosiale pro blemer, de

~do/1~~ -

st ati s tikken.

Qj~M~o

ledig hetstrygd , husmØdre har ikke slike rettigheter .

sku ll e vise seg nØdvendige.

De hadde en plass å bo

registreres ikke i noe omfang på a rbeidsledighetsDet er unØ dvendig å betal e arbeids-

TIL DISKUSJONEN:

Te1L-6t- ~
Uticj -tt~~

Det er antagelig best å starte med å se på oss sjØl,
vi som er med i

studiesirkelen.

Stille hverandre

s pØrs mål som:
Hvem av oss jo b ber u te, hvem gjØr ikke?
Hvorfor har vi valgt å enten jobbe ute eller hjemme?
Hvorfor akk urat det eventuelle yrket?

'2.6
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Husmoren anklager gjerne yrkeskvinnen for å for -

I hvilken grad sto v i i en reenvalgsituasjon da
det ble avgjort om vi skulle gjØre det ene eller

s Ømme barn og hjem . Yrkeskvinnen kan lett få en

det andre?

nedlatende holdning overfor husmoren, som "bare

Hva slags perspektiver har vi på den jobben

v~

går hjemme, blir isolert og trangsynt og har

gjØr?

Skal vi bare være i yrkeslivet noen få år, for så å

ikke greie på annet enn mat l aging og bleievask."

gå over til å bli husmor?

Ska l vi ikke heller hjelpe og stØtte hverandre

Eller omvendt:

i

Ser vi på husmor-rollen som noe

stedet for å ho l de fast på synspunkter som

splitter oss?

midlertidig, som gjelder f.eks. bare når barna er
små?
Altså: PrØve å se på hva slags planer vi har lagt for
livet vårt.

SPØRSMAL:

Hva vi vil.
Yrkes messig:

I innledninga er trukket opp tØrre tall og fakta som
viser de problemer de fleste yrkeskvinner har.

PrØv

Er det å være husmor kunnskaper eller egenskaper?

også å diskutere de fordelene det kan innebære for en

Er husmoren en sosial stil l ing som fØlger ekte-

kvinne å være ute i yrkeslivet.

skapet , er det en plikt el l er et valg?
For hvem arbeider hun, skaper verdier for hvem ?

Mener du f.eks. at det kan være et skritt på veien
mot kvinnens frigjØring at hun kommer seg ut i yrkes -

Økonomisk:

livet? Hva betyr Økonomisk uavhengighet?
ForsØrger hun seg selv?

På hvilken måte?

Det hadde vært fint om dere på mØtet også rakk å ta
opp hva som kan gjØres for å bedre kvinners forhold

Sosialt, politisk:

i yrkeslivet.
På hvilke områder har hun makt og innflytelse?
Hva er arbeidsplassens t r ygghet og eksistens avhengig av?
Er husmorens arbeid avsluttet når barna drar
hjemmefra?
Planlegger hun den nye situasjonen?

l;
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I det industrielle samfunn er hun tilbake i den lille
familienheten uten krav til samfunnet.

Samfunnet har

ikke ansvar for henne, men bruker henne som fri
arbeidskraft:

Hun koster ikke sam funnet noe så

lenge hun arbeider hjemme.

Hun er nyttig som reserve -

arbeidskraft i produksjonen når samfunnet har behov
for det.
Sosial situasjon.
Imens oppholder hun seg i drabantbyene med barn og
husarbeid.

Hun arbeider alene i leiligheten.

Hun

har kontakt med nabofrua og butikkbetjeningen. Hun
er isolert fra andre arbeidsplasser og andre mennesker.

~

Kontaktproblemet lØses delvis når mann og barn
kommer hjem.
Husmoren er i forskjellige sosiale klasser.
"Finere" kvinner har hushjelp til grovarbeid, g jØr
se lv finpussen.

Hun har krefter og ressurser til å

drive med overskuddsaktiviteter.

Andre må ta alt

husarbeid og ekstraarbeid for å bedre familiens
Økonomi.
De "fine" fruer var de fØrste til å kreve tilsyn
med barna for å kunne ta jobb.

Det ble et "s osialt"

problem med arbeid til kvinner og barnepass .

c

Det

ble ikke satt spØrsmålstegn ved og sett på som problem
med kvinner og barn i gruvearbeid.

Her var prin-

HU0MORA

sippet samarbeid på like vilkår med mennene.
Organisering.
HusmØdre har organisert seg i flere konkrete saker
som angår deres egen situasjon:
barnehager og prisstigning.

om lekeplasser,

Vi har organisasjoner som

l

setter igang basarer, loppemarke der, dugnader og bevertninger.

Dette er aktiviteter rettet mot mål

utenfor hjemmet, som går på hennes egne premisser.

1.'1
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STUDIEMØTE 4
HUSMORA

Idag :
I industrisamfunnet arbeider mannen utenfor hjemmet.
Barna går på skole som krever full in nsats . Fami lien er ikke lenger en produksjonsenhet. Kvinnen
er tilbake i hje mmet. Hennes oppgave er å fØde barn
og mens de er små å ta eneansvaret for oppdragelsen.
Morsrollen er kvinnens hovedoppgave.

Delt ut og sunget ved premiæren på en husmorfilm:
EN LITEN HUSMOR MED STØVEKLUT
(mel: en liten pike i lave sko)
Hvem er det som egentlig har makten i vårt land?
Det er ingen direktØr , ingen stortingsmann.
Heller ikke statsminister, baker eller smed,
biskop eller general,
nei - hvem er vel det?
En liten husmor med stØveklut .
Hun ser så sØt og usky ldig ut.
Men med et myndig grep om klut og kosteskaft,
regjerer hun i kraften av sin kj Øpekraft.
I hennes svulmende bærenett,
der hviler hele vårt statsbudsjett.
Hun ser så sØt og uskyldig ut,
den lille hu smor med stØveklut.
Over halvparten av kvinnene i Norge idag er registrert som hjemmeværende husmØdre.
Husmoren har i cgen fast lØnn, arbeidstid e ll e r ferie. ·
Hun har ikke arbeidstrygd el l er syketrygd.
Hun disponerer barnetrygd.
Hun har f olkepensjon.
Husmoren gir rett til avdrag på mannens skatteseddel .
ROLLE - ARBEID - ØKONOMI
Historisk:
Den kvinnerollen vi er et resultat av, tilhØrer det
selvforsynte bondesamfunn. Der var kvinnen en pro duksjonsfaktor i arbeidet sammen med mannen og barna.
De hadde felles innsats på jorda , med husdyra og i
husarbeidet . De hadde felles arbeidssted og felles
utbytte . Denne type kvinne var en aktiv del av
samfunnet- det kunne ikkeunnvære henne.Hennes
----~fruktbarhet ble også regnet som arbeidsinnsats .
Barna ble familiens og samfunnets garanti for fort satt liv. Barnehender ble snart arbeidshender, det
var det som tellet .

:22

t:

~

Samfunnets krav om effektivt arbeid og rasjonell
Økonomi har ikke nådd fram til hjemmet . Husmoren
blir forsØrget. Hennes arbeid hjemme er utelukkende ·
knyttet til kjernefamilien som forbrukerenhet.
Handelen er effektivisert. Butikkene er store, sam l er
alle varer og bringer også til hjemmet . Oppbevaring
og tilberedning av mat er utviklet. InnkjØpene kan
f.eks. gjØres bare en gang i uka. Likevel trekkes
husmoren ut i butikkene via reklamen.
Hun disponerer mannens l Ønn til varer og tjenester f or
familien , gjØr det arbeidet som er nØdvendig for
at familiemedlemmene kan arbeide ute i samfunnet .
Hun vasker , lager mat, sy r, strikker , forbereder og
gjØr klar de materielle behov som mann og barn har.
Disse aktivitetene er de samme hver dag , men viktige
selv om de er selvfØlgelige . Hun er også viktig som
det sosiale sentrum innen familien. Hun må lytte og
ta del i problemer og aktiviteter hennes familie
har utenfor hjemmet . Det kan være situasjoner hun
se l v ikke er en del av .
Hennes arbeid er et nØ dvend ig grunnlag for at familie medlemmene kan ta arbeid ute i samfunnet . Arbeidet
har null verdi i nasjonalproduktet selv om det er
s amfunnsmessi g nØdvendig arbeid. De menneskelige kvaliteter hun skal praktisere,'burde praktiseres av alle
mennesker.
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STUDIEMØTE 4
HUSMORA

Idag :
I industrisamfunnet arbeider mannen utenfor hjemmet.

Delt ut og sunget ved premieren på en husmorfilm:

Barna går på skole som krever full innsat s . Fami -

EN LITEN HUSMOR MED STØVEKLUT
(mel : en liten pi k e i lave sko)

er tilbake i hjemmet .

lien er ikke lenger en produksjonsenhet .

og mens de er små å ta eneansvaret for oppdragelsen.

Hvem er det som egentlig har makten i vårt land?
Det er ingen direktØr , ingen stortingsmann .
Heller ikke statsminister, baker eller smed ,
bi s kop e l ler general ,
nei - hvem er ve l det?

Morsrollen er kvinnens hovedoppgave .

En liten husmor med stØveklut.
Hun ser så sØt og usky l d i g ut .
Men med et myndig grep om klut og kosteskaft ,
regjerer hun i kraften av sin kjØpekraft.
I hennes svulmende bærenett,
der hviler hele vårt statsbudsjett.
Hun ser så sØt og uskyldig ut ,
den lille husmor med stØveklut .

blir forsØrget .

Over halvparten av kvinnene i Norge idag er regi strert som hjemmeværende husmØdre.
Husmo ren har iogen fast lØnn, arbeidstid el l er ferie. ·
Hun har ikke arbeidstryg d

Kvinnen

Hennes oppgave er å fØde barn

eller syketrygd.

Hun disponerer barnetrygd.
Hun h a r folkepe nsjon.
Husmoren gir rett til avdrag på mannens skatteseddel .

Samfunnets krav om effektivt arbeid og rasjonel l
Økonomi har ikke nådd fram til hjemmet .
knyttet til

Husmoren

Hennes arbeid hjemme er utelukkende ·

kjernefami l i~n

som forbrukerenhet .

Handelen er effektivisert .

Butikkene er store, samle r

a lle varer og bringer også til hjemmet.
o g tilberedning av mat er utviklet .
f . eks. gjØres bare en gang i uka .

Oppbevar ing

InnkjØpene kan
Likevel trekkes

husmoren ut i butikkene via rek l amen.
Hun disponerer mannens l Ønn til varer og tjenester for
familien , g jØr det arbeidet som er nØdvendig f or
at familiemedlemmene kan arbeide ute i samfunnet .
Hun vasker, lager mat, syr, strikker, forbereder og
gjØr klar de materielle behov som mann og barn har .
Disse aktivitetene er de samme hver dag, men viktige

ROLLE - ARBEID - ØKONOMI

selv om de er selvfØlgelige.

Historisk:
Den kvinnerollen vi er et resultat av, tilhØre r det
selvforsynte bondesamfunn.

Der var kvinnen en pro -

duksjonsfaktor i arbeidet sammen med mannen og barna.
De hadde felles innsats på jorda, med husdyra og i
hu sarbeidet .
utbytte.

De hadde felles arbeidssted og felles

Denne type kvinne var en aktiv del av

samfunnet - det kunne ikke unnvære henne. Hennes
fruktbarhet ble også regnet som arbeidsinnsats.
Barna ble familiens og samfunnets garanti for fort satt liv.

Hun e r også viktig som

det sosiale s entrum innen familien.

Barnehender ble snart arbeidshender , det

Hun må lytte og

t a del i problemer og aktiviteter hennes fami li e
h ar utenfor hjemmet .

Det kan være situasjoner hun

se lv ikke er en del av.
Hennes arbeid er et nØdvendig grunn lag for at familie medlemmene kan ta arbeid ute i samfunnet • Arbeidet
har null verdi i nasjonalproduktet selv om det er
samfunnsmessig nØdvendig arbeid.

De menneskelige kva-

liteter hun skal praktisere ,'burd e praktiseres av alle
mennes ker .

var det som tellet.
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I det industrielle samfunn er hun tilbake i den lill e
famili enheten uten krav til samfunnet.

Samfunnet har

ikke ansvar for h enne , men bruker henne som fri
arbeidskraft:

Hun ko s ter ikke samfun net noe så

lenge hun arbeider hjemme.

Hun er nyttig som reserve -

arbeidskraft i produksjonen n år samfunnet har behov
for det.
Sosial sit u as jon.
Imens oppho ld er hun seg i drabantbyene med barn og
l

husarbeid.

Hun arbeider alene i leilighet e n.

Hun

har kontakt med nabofrua og butikkbetjeningen .

)

Hun

er isol ert fra andre arbeidsplasser o g andre mennesker .
Kontaktpr o blemet lØs es d e lv is n å r mann og barn
kommer hjem.
Husmoren er i fo r skjellige sos i ale klasser.
"Finere" kvi nn er h ar hushj e lp ti l grovarbeid , g jØr
sel v finpussen.

Hun har krefter og res surser til å

drive med overs kudds aktiviteter.

Andre må ta alt

husarb e id og e k straarb eid for å b edr e famili e n s
Økonomi. De "fine " fruer var de fØrst e til å kreve tilsyn
med barna for å kunne ta jobb.

Det ble et "so s ialt"

problem med arbeid til kvinner og barnepass .

De t

ble ikke satt s p Ørs mål stegn ved og se tt p å som problem
med kv inner og barn i gruvearb eid .

Her var prin-

HU0MORA

si ppet samarbeid på like vilkår med mennene.
Organisering.
HusmØdre har organisert seg i flere konkrete saker
som angå-P-dere-a- egen si tua-s.,j-Gr.l.-:-Om .le-ke.p.lass er,
bar nehager og pris stigning.

,,

Vi h a r organisasjoner som

setter i gang basarer , lopp emarkeder , dugnade r og b e vertning e r.

Dette er aktivit eter rettet mot må l

utenfor hjemmet, som går på h e nne s e gne premisser.
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I hvilken grad sto vi i en reen valgsituasjon da
det b l e avgjort om vi skulle gjØre det ene eller
det andre?
Hva slags perspektiver har vi på den jobben vm gjØr?
Skal vi bare være i yrkeslivet noen få år , for så å
gå over til å bli husmor?
Eller omvendt: Ser vi på husmor-rollen som noe
midlertidig, som gjelder f . eks. bare når barna er
små?
Altså : PrØve å se på hva slags planer vi har l'gt for
livet vårt . Hva vi vil.

Husmoren anklager gjerne yrkeskvinnen for å fors Ømme barn og hjem . Yrkeskvinnen kan lett få en
nedlatende holdning overfor husmoren, som "bare
går hjemme, blir isolert og trangsynt og har
ikke greie på annet enn matlaging og bleievask."
Skal vi ikke heller hjelpe og stØtte hverandre
i stedet for å holde fast på synspunkter som
splitter oss?
SPØRSMAL :
Yrkesmess ig:

I innledninga er trukket opp tØrre tall og fakta som
viser de problemer de fleste yrkeskvinner har. PrØv
også å diskutere de fordelene det kan innebære for en
kvinne å være ute i yrkeslivet.
Mener du f.eks. at det kan være et skritt på veien
mot kvinnens frigjØring at hun kommer seg ut i yrkeslivet? Hva betyr Økonomisk uavhengighet?

Er det å være husmor kunnskaper eller egenskaper?
Er husmoren en sosial stilling som fØlger ekte skapet, er det en plikt eller et valg?
For hvem arbeider hun, skaper verdier for hvem?
Økonomisk:
ForsØrger hun seg selv?

Det hadde vært fint om dere på mØtet også rakk å ta
opp hva som kan gjØres for å bedre kvinners forhold
i yrkeslivet.

På hvilken måte?

Sosia lt, politisk:
På hvilke områder har hun makt og innflytelse?
Hva er arbeidsplassens trygghet og eksistens avhengig av?
Er husmorens arbeid avsluttet når barna drar
hjemmefra?
Planlegger hun den nye situasjonen?

25
20

www.pdf-arkivet.no (2018)

Dette er vel og bra .
ting:

Me n vi skal være klar over

~

Nå r hØykonjunktur e r over , og lavko njunkturer

setter inn, er kvi n nene de f Ørste som f år gå.
To e ksempl e r som be lyser dette:

~du er Jet d<z3, ~~otte:o ~ dM tenk:e p;\ t,; mo~
-ten~,e. p& et dr{t ~ bll b~
S~,ene, ~ rtC ~t;znY\C

B'P)C ~ bLi: -hv~~
~~ ~ k:it cVuft~~ oltO\{ ~er - ~-n~
len~~ 4-fdte- lerq<./'
u.tbyttz., der) ~
~t- ~~ \Æe.Ye, ~

''""-'l J, ,..,~· ~,;. Q?.q
Od V~. u~

~

reYPt;--..

~~~eY)~b~
--A-Ue- v~ reie , oo;,t~) tLor:d:roU~

Fra sis t e krig:

I England - som i alle andre k rig -

fØrende land - oppsto en voldsom mangel på arbeidskraft da de fleste unge menn dro ut i krigen.
vo ldsom fart skjedde da det som
lenge hadde kjempet for:

engel~e

I

kvinner så

daghjem og barnehager skjØ t

i vær et , kurser f o r rask utdanning fl orerte , arbeidskraftreserven ble tatt i bruk.

Da de over l evende

vendte tilbake ved krigens s lutt, ble det grepet til
drastiske midl er fo r å l Øse problemene som da opps to:
barnehager og daghjem bl e revet , og kvinnene dermed
tvunget t ilb ake på plass.

Og i etterkrigstiden bl e

den moderlige og huslige kvin n e n idea let fremf or no en.
Fylkesarb eidssje f en i SØr -TrØndelag har uttalt:

a rbeidere eller kvinner i e n del nye industri er som
skul l e oppret te s.

Konk lu sjonen var å satse på kvinnene,

da de i kk e vo ldt e for store problemer h v i s oppsige ls er

~dÆh.erlåckq ) ~
6104 ~ ~ ~ i- rYlOrqu)

der fra fØr , de skapte i kk e sosiale pr o blemer, de

~doJ/~~ -

st a ti s tikken.

ctj~M~o

De

hadde vurdert h vorv idt de skulle satse på fremm ed-

skul l e vise seg nØdve ndige.

De hadde e n plass å bo

regist reres ikke i noe omf a ng på a rbeidsledighetsDet er unØdv e ndig å betal e arbei ds-

l e d ighetstrygd , h us mØdre h ar ikke sl i ke rett i gheter.

TIL DIS KUSJONEN :

Tci,6t- ~
~-tf~o

De t er a ntage lig bes t å s tarte med å se på oss s j Øl,
vi s om e-r med i studiesirke le-1'1.

Still e h'v'er.andre

spØrsmål som :
Hvem av os s j ob ber ute , hv e m gjØr ikke?
Hvorfor har vi valgt å enten jobbe ute eller hjemme?
Hvorfor akkurat det eventuelle yrket?
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KVINNER SOM ARBEIDSKRAFTRESERVE

Halvparten av de norske kvinnene over 15
strert som husmØdre. De går hjemme enten
ikke har noe valg-- det fins ikke arbeid
det å gå ut i yrkeslivet ville bety å få
- i form av dobbel arbeidsbyrde .

år er regifordi de
- e l ler fordi
det mye verre

f R':'tlNNEfb-SffiJALF tft

Fra begynnelsen av l96o - are ne har det vært hØykonj unktur her i landet. Det betyr blandt annet at beho vet for arbeidskraft Øke r. Fo rholdene er i stadig stØrre grad blitt lagt til rette for å få flere kvinner ut
av hjemmene og inn i produksjonen:

Økende tilbud om voksenopplæring og omskoleringskurser for kvinner me d liten utdanning og l ite
yrkeserfaring.
off~ntlige tiltak for å Øke utbyggingen av daginstitusjoner og andre hjelpetilbud.
staten har grepet aktivt inn: LikelØnnsrådet ble
opprettet i 1959, Ar beidsdirektorat e t har utarbei det bro~jyrer om alle de mulighetene som fins til
å kombinere husmo r arbeidet med yrkesopp læring og
arbeid utafor hjemmet, Statlige organer har arrangert seminarer om "Kvinners muligheter og behov
fo r arbeid utafor hjemmet".
ideologien endreso Den selvstendige, yrkesaktive,
frigjorte kvinne n blir mer og mer idea l et i dag.
Ønske og behov fra kvinnene om å komme ut i arbeid på
den ene siden, hØykonjunktur og Økt behov for kvinne li g
arbeidskraft på den andre siden, har fØrt til at an tallet kvinner i yrkesarbeid er Økende.

f8
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Nettopp fordi kvinner har dårligere utdanning enn
menn, blir de også grovt underbeta lt i yrkeslivet. I
grafisk har f.eks. 76% av de mannlige arbeiderne fa gutdanning, mens bare 4% av kvinnene har det.

STUDIEMØTE 5
KVINNERS SOSIALE LIV

Den do ble arbeidsbyrden er en viktig årsak til at ikke
flere kvinner Ønsker å gå ut i arbeidsl i vet. Mellom
1/3 og 1/4 av de kvinnene som ikke kunne tenke seg å ta
arbeid utafor hjemmet , begrunner det med at det vil bli
for stor arbeidsbyrde med dobbe l tarbeid . Mange l på
kollektive ordninger som kan avlaste ar be idsbyrdene i
hjemmet, må nØdvendigviS gjØre husmoryrket til en belastning for yrkeskvinnene . I tillegg kommer at
kvinnens yrke er både harnt, ensformig og dårlig lØ nnet. Det gjØr situasjonen ennå mindre frist ende.

HVA SLAGS AKTIVITETER DELTAR VI I?
Når det gjelder kvinners deltaging i det sosiale
liv, - deltaging i utenomhjemlige aktiviteter , er det
av betydning å se på hvilke aktiviteter kvinner flest
deltar i. For det meste er det aktiviteter som
understØtter kvinnerollen; veldedighetsarbeid (RØde
Kors, Blå Kors, loppemarkeder , basarer), syklubber,
foreldreforeninger, barnehagearbeid.
Dette er en avspeiling av kvinnens rolle i samfunnet
forØvrig, og av hennes st illing i familien.

ArbeidslØshet blant kvinner spiller mye inn, sp esie lt
utafor de store byene. Mens 43% av de gifte kvinnene
Os l o hadde a r beid utafor hjemmet i 1968, var det bare
15% av de gifte kvinnene i spredtbygde herr eder som
hadde det. Av de kvinnene som Ønsker å gå ut i arbeidslivet i disse herredene, mener bortimot halvparten at
de ikke kan få passende arbeid på hjemstedet sitt .
En mengde kvinner flytter inn til tettstedene som en
fØlge av dette.

Tydelig kommer det fram når vi ser på menns sosiale
engasjement, som har en ·helt annen karakter: Ofte
politisk aktivitet, idretts-interesser, leser mer
aviser og fØlger mer med i det som foregår.
Noe som bely ser dette skillet er f.ek s . EEC-saken.
De som var ute for å snakke med .folk, fikk ofte disse
svarene når kona i hu set åpne t dØra: "Nei, mannen
min er ikke kommet hjem ennå, og jeg ~orstår meg
ikke på politikk". Slike svar vitner om at vi kvinner
gjerne har mindre tro på oss selv når det gjelder å
vurdere en de l viktige samfunnsspØrsmål. Det kunne nesten se ut som om vi har· en mindre utviklet evne til
å påta oss ansvar når det gjelder å ta vik.tige samfunnsmessige avgjØrelser. Dette på tross av at kvinner
ofte er svært geskjeftige når det gjelder praktiske
og organisatoriske saker. (Menn
diskuterer og
avgjØr - Kvinnene serverer Kaffen og sØrger for at
al l e har det bra . )

Likel Ønnsrådet konkluderer undersØke l sen om kvinnen e s
muligheter til å få arbeid med:
"Det er grunn til å regne med at manglende muligheter
for arbe id er en av hovedgrunnene til at gifte kvinner
som Ønsker det, ikke kan gå ut i yrkeslivet."

'i

En viktig årsa k til at mange kvinner :må ut i arbeidslivet enten de Ønsker det eller ikke, er at mannens
lØnn ofte ikke er hØy nok til å dekke de Økende ute ir-ter som en vanlig-fcrmi~be har-:-01) esi-e-lt- gj·e-ld·er
dette bokostnadene .

17
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AR SAKER

Hvorfor er s å pass få kvinner i arbeid utafor hjemmet,
og hvorfor får kvinnene mye dårligere arbeids- og
l Ønnsforho ld enn menn?
Vi skal prØve å se litt på de antagelig viktigste
å r saker so m spiller inn. De henger ganske mye s ammen,
samtidig som de varierer svært fra distrikt til distrikt og mellom de forskjellige g_rupper av kvinner.
En nokså grunnleggende ting som spiller inn, er
ide ol ogien. Fra svært ~idlig alder av, læres jentene
opp _til å se på hjemmet som sin framtidige arbeidsplass. De læres opp til å utvikle evner og anlegg
på huslige sys l er, og for å gi opp interessen for andre
ting enn gutter, stort sett. Vi opplæres til å spille
en passiv og underordnet rol l e i forhold til menn på
de fleste andre områder enn i huset. Vi blir gjerne
tilbakeholdne, mi ndre i s t a nd til å ta ansvar Dg fØle
ansvar. De perspektiver e i jente da får på livet sitt,
er ofte å "bli gift " , f å barn og spille rollen s om
hustru og mor i f orh old t i l en mann som f orsØrger en.
Dette er en viktig årsak til at så mange kv inner ikke
skaffer seg hØyere utdanning og fa gopplæring, og det
preger også de utd a nningsve i e ne de velger. De velger
stort sett kortere ut danning enn guttene, og innafor
et mye mer snevert område . En stor del av de jentene
som tar spesia lutda nning finner vi på handelsskoler,
s ko ler for hus st e ll og s ko ler for s Øm og hånda rbei de. Det vil si a t de velger s pesialut dann i ng
som oft e enten s i kt er direkte mot husmoroppgaven,
eller som er beregnet på kort tid fØr ekteskapet. Selv
om utdanningsnivået er Økende for unge jenter, er det
fr emdeles adskillig færre jenter enn gutter som sikrer
seg en fu llst endig yrkesutdanning med sikte på å
kunne f orsØrge seg s e lv •

BAKGRUNN:
Men selvfØlgelig, vi skal ikke mora l i s ere o verfor sl i ke
holdninger hos kvinner. De kan jo godt for stås ut
fra f.eks. oppdragelsen , som ikke akkurat har oppmuntret til å engasjere seg på forskjellige områder,
til å delta i diskusjoner og få tro på at det en selv
mener, er av betydning. Typisk er vel betegnelsen:
"kj e rringprat" f or samtaler og meninger blant kvinner.
Grunnlaget for det sosiale engasjementet bortrives
mye i oppveksten. Jentene passiviseres tidlig, motsatt har vi guttene som har en mye mer utadrettet
a kt ivitet når det gjelder å finne ut av ting, gre ie
t ing o.l.
Jentene avfinner seg slik tidlig med at en god d e l
saker kan ikke de få til, og mye forstår de seg i kk e
på, de er litt "dummere ".
Dette aksepterer vi gj e rn e s e lv, og det blir akseptert av andre. Sl ik blir grunnlaget etterhve rt lagt
for at mange kvinner k ommer til å f Øle seg akteruts eilt. Som voksne f Øl e r vi o s s g jern e dumme i selska per og f orsam l i ng e r, vi har liks om ingenting å
b idra med.
HVA VI L VI ?
Muli ghetene f or å de l t a a ktivt på et eller annet
omr å de utenfor hj emme t / j obben varierer. Derfor e r
det kans kje e n måt e å b e gynne på å ta opp hver e nkelts
s itua sj on og mulighe t e r og Øris ke om Økt kont akt utad,
og h j e lpe h ve r a ndre med e rfaring er.
Noen s pØrsmå l som ka n vær e av be t ydn ing f or d i skus jonen om kvinnen s s o siale s it uas jon:

29
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Hvordan ser vi på Økt sosialt engasjement?
- som en veg bort fra en isolert tilværelse og liten selvrespekt, for å treffe andre mennesker og
få impulser utenfra.
- so sialt engasjement i for hold til prestisje som
mål, for å oppnå ros og ære.

En undersØkels e fra 19 69 viser at 80% av de kvinnel ige
industriarbeiderne har en årslØnn på under 15000 kr. ,
mot 12% av mennene. Kvinnen er konsentrert innafor
lavtlØnnsbransjene i industri en også , omlag ha lvpart en
jobber i næringsmiddelindustrien eller tekstil- og
bekledningsindustrien.
Kvinnelige butikkekspeditØrer tjener gjennomsnittlig
25% mindre enn mannlige.

- sosialt engasjement for å jobbe med noe som opptar oss , noe som vi syns det er s vært viktig å
ta stilling til.

I nnafor kontorarbeidet ligger kvinnelØnnene gjennomsnittlig lO% under mannens.

- eller ser vi bare på det som en e kstra byrde?

SESONGARBEIDERE

Et problem for en del kvinner her er de som er gift
med politisk aktive menn som ikke aar tid til å ta
seg av unger og husarbe id i noen særlig grad, fordi
de er så uunnværlige i det politi ske livet. Kona
blir s ittende hjemme , selv om hun g jerne sku ll e ha
vært på et . mØte ell er to , og delt att aktivt hun også.
Men hun betrakt es j o s om mindre fl ink og dermed
kan hun lett ere unn væres .
Mannen må få Økt ansvar for pliktene i hjemmet, og
stØrre respekt for jentenes rett til å delta og utvikle seg i det politiske liv.

Foruten de kvinnene som har fullt arbe id utaf or hje~ me t,
er det en hel rekke kvinner som har lØnnet arbe i d a v
mer tilfeldig art, sesongarbeide eller fast arbeid
med relativt kortere arbeidstid. Disse kvinnene er å
finne innafor ulike former for tjenesteyting, innafor
industrien som hjemmearbeidere Jg sesongarbeid er e, og
innafor varehandel som deltids- og rusharbeidere .
DOBBEL ARBEIDSBYRDE
I tillegg til det harde og dår lig betalte arbeid et som
yrkeskvinne ne ofte utf Ører, har de et annet yrk e: opp gaven som barne op pdrager og husmor. Det f ore kommer bare
sjelden at mann og kvinne som begge er ute i arbeid,
også de ler på oppgavene i hjemmet. For kvinnen blir
derfor arbeidsdagen forlenget f ram til sent på kvelden.
VI ER MEST UNDERTRYKT

Dette mer samfunnsrettede, sosiale engasjement et kan
--------~d
~e
~
t _være verdt å dvele litt ved .
Hvordan kvinner unde rvurderer seg sjØlv, kommer tydelig fram i realiteter
som at kvinner f . eks . ved Stortingsvalg stemmer det
samme som mennene sine , fordi de ikke har s att seg inn
i saken selv, dette er liksom ikke deres område .

30

FØr vi ser på årsakene ti l at kvinner har det slik i
arbeids Ii vet, er det nær liggende- å- tr·e-kke- en- f'orelØpig konklusjon: Kvinner som er i yrkeslive t arbeider
under langt dårligere for h old og er mer un der trykte
enn menn i yrkeslivet. Den doble arbeidsbyrden som
kvinnene har, gjØr at det er mye hardere å være yrkes kvinne enn yrkesmann.
15
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STUDIEMØTE 3 .
KVINNER I YRKESLIVET

Det er omlag 2 millioner kvinner i Norge. Av disse er
1.5 mill. over 15 år, dvs. i yrkesfØr alder.
I 1960 var 23% av disse kvinnene ute i arbeids livet,
56% av de ugifte -og 9.5% av de gifte. Dette tallet
har imidlertid steget sterkt, og i 1968 var yrkesaktiviteten blant gifte kvinner kommet opp i 23% i 1970 25%.

Kvinner tror ofte at deres mening er av mindre betydning. Derfor er det mange ting de unnlater å engasjere seg i og ha en mening om. At det samfunnsmessige engasjement Øker selvfØlelsen hos oss kvinner,
får vi sikkert bekreftet hos de kvinner som har
utrettet noe på det området.
Eksemp ler av historisk art som viser at kvinner ~an
utrette noe utenom deres tradisjonelle virkefelt:
• I 1905 samlet kvinner inn 300 000 underskrifter av
kvinner som krevde unionen med Sverige opplØst
og holdt protestmØte mot at kongedØmme skulle innfØres.

HVA SLAGS ARBEID HAR VI?
Langt stØrsteparten av kvinnene er å finne innafor
yrker med liten eller ingen spesialutdanning:
20% arbeider i industrien
20% i varehandel
20% i lavere kontorarbeid innafor offentlig administrasjon, finans/bankvesen, forretningsmessig og
privat tjenesteyting.
13% er innafor helsestellet
10% er i undervi s ni ng, spesielt i småskolen.
Alle disse yrkene er s åka lte "tradisjonelle kvinneyrker".
HVA SLAGS LØNN FAR VI ?
De yrkene som er nevnt, tilhØrer også stort sett lavtlØnnsyrkene. Et lavtlØnn syrke er definert som et yrke
der over 1/3 av arbeiderne har en årsinntekt på under
15000 kroner. I tillegg kommer at også innafor disse
yrkene er kvinnen oftere dårligere betalt og har lavere
stillinger enn menn ene.

• Under l. verdenskrig demonstrerte kvinnene mot kr igen,
og anvendte sosialistiske paroler fra fØr krigen om
å sabotere imperialistenes krig. Det var dyrtid og
stor arbeidslØshet i de tider, og kvinner arrangerte
flere store protestdemonstrasjoner, blant annet mot
forhØyelse av melkeprisen. Parolen var:
"Enige og tro til melkeprisen faller".
Kvinners sosiale engasjement
skiftet og en stund etter 1. ·
fØr te ti l kamper og se ire på
at vi kan·når vi bare setter

i tida fra århundreverdenskrig, og som
mange områder, viser
igang.

Finnes det noe materielt grunnlag for forskjellen mellom
kvinners og menns sosiale engasjement?
Har det sammenheng med hennes mangel på forsØrgeransvar i familien?

14
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STUDIEMØTE NR. 6

Vårt innbyrdes forhold var ofte preget av splittelse

HVA KAN VI GJØRE?

guttenes gunst , og sje ld en l ær te vi hva so l idaritet

og ukamer atslig

holdning , ofte konkurrerte vi om

mellom jent er betydde .
Av erfa ring er vi har og etter hvert får , kan vi finne

Vi ble i hovedsak oppdratt t il å være hustruer og

fram til de forskjellige områdene kvinnene er under -

mØdre . Vi ble ikke betraktet som selvstendige indi -

trykt , finne ut hvordan

vider , so m skulle forstå

dette ikjer og hvordan

b~tydningen

av likeverd og

de forskjel lige områdene kan sees i sammenheng med

enhet , og som skul l e ha en positiv og ak t iv h oldning

samfunnet f orØvrig.

i samlivsmessige og seksue lle forhold.

Vi har en hel del erfaringer å bygge på.

Sier en " gammeljomfru ", lyder det trist og misly kke t

Kvinne r har

helt tilbake til forrige århundre vist at de kan

som en uØ nsket status , sier en " ungkar ", da h Ør e s det

kjempe og stå samlet om sine krav .

straks annerledes ut.

De kvinnelige fyr -

Lyk ken og framtida for o ss e r

med en mann , ente n vi vil eller ikke .

stikkarbeideres streik i 1889 fØrt e bl.a . med seg at
kvinnene i arbeidslivet begynte å organisere seg, og

TIL DISKUSJON:

flere av de foreninger som ble dannet sto seg ganske
sterkt.

Y-vinnene har alltid vært vanskelig å organ-

isere, men nå viste det seg at sammen .sto de ste rker e

- Hva legger vi i ordet kjØnnsrolle?

i kampen for bedre lØnn o g for forbe dr ing av helse -

- Hvilke av våre kvinnelige karaktertrekk fØl er

farlige arbeidskår .

vi er betinget av arveanlegg, og hvilke fØler

De fikk bred stØtte , mØter og

vi at omverdenen har gi tt oss?
- På hvilke områder fØler vi sto re vanske li ghe~

demonstrasjoner vi ste solidariteten.

ter ved å t a initiativ overfor en mann?

Dette ga stØtet til at kvinnene ble se g mer be visst
at organisering er vikt ig.

- Kjenner du deg sterk og stolt av å være kvinne?

Etter streiken ble Kvind -

- Er bevisstheten om at d u evner å k l are deg sjØ l

e lige Fyrstik- arbeideres Forening stiftet, og etter
den fulgte mange , bl.a. Veveriarbeiderske n es

positi v for deg når du står overfor familiemes-

Foreni~g

kvinne n e , enten de arbeidet på fabri kk eller med

s i ge og seksue ll e s pØrsmål og valg?
- h bortspØrsmålet .

hjemmesØm , dannet Syerskenes Fellesforening i 1891 .

Måten å besvare spØrsmålene på kan være helt avheng ig

I 1898 ble Maskinstrikkerskenes Forbund dannet.

av ens aktuelle situasjon .

i 1890.

Syerskene, som hØrte ti l de meste utbyttede

Til

og med hushjelpene som hadde vært så vanskelig å

lys e spØrsmålene ut fra erfaringer de har hatt eller

organi0ere, fikk etter hvert e n livskraftig fagfor ------~
ening .

ut fra en for estilling om hvordan forhol de ne i fram -

Til kravene hØrte 14 dagers ferie med lØnn ,

5kr . dagen i kostpenger og fri fra arbeide fra kl .
om kvelden til kl. 7 om morg e n en .
rØrte og holdt protestmØter .

9

HusmØdrene var opp -

De kjente sine innerste

int e resser truet og prØvde å sette hardt mot hardt.

Noe n vil kunne trekke

fram problemer de er midt oppe i , andre vil kunne be -

--;

tid a vil forme seg for dem.
Diskusjonen vil sikkert bringe et mylder og et virvar
av opp levelser og erfaringer fram.

PrØv å få overs ikt

og helhet ut av de tingene som især knytter seg ti l
vår fØlelsesmessige og seksuelle situasjon .
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STUDIEMØTE 2

Disse fagforeningene var med på å danne grunn l aget for
Kvindeforbundet fra 1901 .

SEKSUALITET

Da hadde Norsk Kvindesaks-

forening allerede eks i stert lenge (fra 1884) .

SAML I VSFORMER

Det

var borgerskapets kvin n er som hadde organisert seg

KJØNNSROLLE

der , fØrst og fremst for å nå s i ne nærmeste mål :
stemmerett og utdannelse til kva li fiserte

I dette mØtet vi l det være best å bygge p å egne er faringer.

yrker .

Vite n skapsmenn og filosofers ideer og

fo restilli nger om kjØnnsrollen - om kvinnens stilling

Ret o g Plads i Samfundet ".

seksuelt.om hennes forhold til fam ilie og b arn kan
være nyttige å dr a fram . men d e hjelper oss lit e .

I §I i lovene heter det:

Vi

må se på oss selv . vi må prØv e å forstå hvordan om-

"For eningens Formål

er at virke for at skaffe Kvinden den hende tilkommende
De se l vforsØrgende borge -

lige piker ble også utnytte t, o e s k ul l e være mer nØy somme enn menn, og giftet de seg , rr.åtte de slutte å
arbeide . I 1908 ble de r for Kristiania Kvinde lig e Tele -

verdenen ser oss.

graffunktionærers Forening og Kristian i a Telefonist Vi lærer i skolen at Eva var skapt i Adams bil de . at

inders Forening dannet .

hun v ar enfoldig og trolØs da s l angen forledet henne .
I 191)

Og gjelder det kvinnens plassering i historien, hennes

Historien viser også at h usmoren har kjempet.

forhold til mannen . lærer vi sjelden annet enn at

var det i Os l o en gigantisk demonstrasjon mot d y r t i d a ,

kirken og vestens sivilisas j on opp gjennom århundrene

d et var ca . 40000 de l tagere , og utrolig mange kvinne r

har håndhe vet at kvinnen var mannens e iendom . at hun

va r med .

var skapt for h am og til å fØde han s barn .

Nesten

som en naturlov blir det indoktrinert at kvinner i

Spl i ttelsen mellom arbeiderk l assens kvinner og de

kraft

bo r gelige kvinner har imidlertid svekket kamBen en

av sin

svarslØse.

evne til å fØde barn er svake og for -

Men merkel i g nok har ingen biologer eller

d el .

De har hatt vanskelig f or å finne felles inte-

zoo loger kunnet p å vise at hun kjØnne t i dyreverdenen

resser, dermed har det,at d en ene gruppen er under-

hadde slike egenskap er .

trykt som kjØnn og den andre både som klasse og s om kjØnn

De fleste av oss er blit t op pdratt av uselvstendige

krav er o g så diskusj onen om stemmeretten et ekse mp e l på

og undertrykte kvinner .

de t .

v i rket splittende.

Vi fikk dukker i

fØds elsdags -

Li ksom striden om hushjelpenes

Arbei d erkvinnene s o lidariserte seg med sin menn

gave. vi lærte å stelle dem . vi var omsorgsfulle og

(s in klasse) , istede nfor å stØtte de b orger liges krav

ansvarsfulle overfo r små mennesker av plast.

om b egrenset stemmerett , altså stemmerett på samme
vi lkå r som fo r menn , dvs . bare for de med e n viss inn -

Tilbakeho l denhet og f orventning var nesten e n dyd.

tekt . Det ville bare svekke hele arbeiderklassen. og

for hvem innrØmme r at de mister humØr og snakkelyst

de t va r se lvfØlgelig ikke arbeid e rkvinnene interes-

når de blir veggpryd på et skoleball .

s e rt i.

Hvor mange av

n e nåd d e sitt mål i 1913 .

oss har ikke fØ lt oss ergerlige over at da ns var noe
man b le bedt om å vær e med på .

I d ag h ar vi tr os s alt k omme t et stykke lenger .

Kvinner

f ra alle samfunns l ag arb eider sammen på en rekke kon kr e te s aker .

At samling og enighet er mulig viser

den bre de o ppslutninge n om De n i nt e rnasj o nale kvin n e dagen 8 . mars 197 3 .
35
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Kommunevalget i 1971 viser at kvinnene er en sterk
gruppe når de går til handling.

Ved organisert

st ryking og kumulering greidde kvinnene i mange kommuner å Øke sin representasjon ganske kraftig.

Men

vi kan kanskje diskutere om kvinnene har så store
muligheter for å arbeide for sin sak i kommunestyrene.
I det siste har også kvinner i yrkeslivet reist seg
og fremmet sine krav etter de mange ' tause år s ide n
krige n .

Kvinnelige hjemmearbeidende lineknytere i

Brattvåg reiste krav om lØnnsØkning fra gjennomsnittlig kr. 4 pr. time til

k~

7.

De måtte streike

for i det hele tatt å bli hØrt, og streiken er et

SEK7UALlTfT

SAMLiV0FORMER

KJØNNtSROLLE

ypperlig eksempel på hva kvinner kan få istand. De
hØstet da også meget sympati fra kvinneorganisasjoner over hele landet.
Økning på ca. 2 kr.

Resultatet ble en lØnns-

De våget å holde ut nettopp

fordi andre organisasjoner stØttet dem, det viser
en viktig funksjon ved det å organisere seg.·
Kvinnene i Brattvåg erfarte hvor viktig det er med
samarbeid og enhet, d e meldte seg d e rfor inn i
Kvinnefronten etter streiken .
Sykepleieraksjonen hØsten 19 7 2 er o g så e t ypperl i g
eksempel på hva kvinn er kan få istand.

Syke-

pleiere over hele l andet s t o samlet om kravene for
hØyere lØnn og be dre ar be ids forhold.

Den gode

organiseringen av st r eiken gjorde at de greidde å
stå imot presset fra myndighete r og offentlighet.
Selv om det ikke kom så mye konkret ut av streiken
(det ble opprettet flere overordnete sykepleierstillinger), fikk de vist at de mente al vor, og
myndighetene forsto dette var noe som kunne gjenta
seg om ikke forholdene ble bedret.

Idealet om

Florence Nightingale-typen er på vei ut av vårt
helsevesen.

9
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Vi lærer også å se på oss sjØl som svakere og dummere

"Kvinneaks jonen mot EF" har også skapt kontakt og

enn menn. Vi lærer å bli passive, us jØlstendige, og

fellesskap mellom kvinner i ulike alders - og yrkes-

å ha li ten tr o på oss sjØl og våre evner.

grupper .

Vi lærer at mange av de krav som stilles for å delta
i arbeidslivet er ukvinnelige, f.eks. organi satoriske

del i verdifull erfaring fra dem som lenge ha r sloss

evner, lederegenskaper , initiativ og sjØlvtillit.

nye impulser.

I arbeidet med denne aksjonen fikk de yngr e

for kvinnesak, og de kunne på sin side bidra med

En viktig del av vår kamp for fr igjØring blir derfor

Nå er det blitt dannet en rekke nye kvinnegrupper over

å kjempe mot denne ideologiske undertrykkinga.

hele landet, og disse tar sikte på å samle både

må gå til kamp mot fe ilaktige

idee~

Vi

og innstillinger

hos oss sjØlv og andre, om oss sjØlv.

kvinner i arbeidslivet, husmØdre og studerende kvinner
til kamp for frigjØring ut fra deres konkrete vilkår.

Kvinner lager lokale press - og aksjonsgrupper

for aktuelle krav i sitt miljØ .
SPØRSMAL:

I Bergen f.eks.,

har en gruppe laget et mØte på Haukeland sykehus
hvor de debatterte spØrsmålet om hvorfor ikke menn

l.

Hvordan blir vi verdsatt som kvinner?

fikk være tisstede ved hele fØdselen , og erfar inge r

2.

Hvordan opp lever vi at vi blir undertrykt?

med bedØvelse ved fØdsel.

3.

Hvem blir vi undertrykt av?

en prØvordning med menn tilstede ble innfØrt ved
Kvinneklinikken.

Resultatet av mØtet var at

Ordningen ble så populær blant de

ansatte at nå blir alle menn spurt om de vil være
tilstede ved hele fØdselen.
Det har også vært flere gode aksjoner på kravet om
dagh jem/barnehage.

Akkurat da

v~lglØftene

om dag-

hj em/barnehage var på sitt f e iteste, tok kvinner i
Trondheim med seg ungene sine og troppet opp på
ordfØrerens kont or med kravene .

I lØpet av kort t id

var kontoret omgjort til barnehage.

I Bergen demon-

st rerte kvinner mot at en vei skulle legges rett
inn til et daghjem ved å sette seg i veitraseen og
de r med hindre arbeidet.

Polit i et viste en aggres -

siv holdning , og det endte med rettsaker.

Men

det ga saken masse publisitet, og de fikk hindret
Ødeleggelsen av daghjemsområdet .
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Al t dette viser at kvinnen både er kampvillig og kampdyktig . Skal alt det som har s kjedd og erfaringene
som er oppnådd fØres videre pg utvikles, og hindringer for vårt frigjØringsmål ryddes av veien, må
en ideo logi utvikles, dvs. vi må være enige om grunnprinsippene som skal være med å lede oss til handling.
Og det er nok fremdele s et langt lerret å bleke.
Men my e e r gjort og mye kan hver og en gjØre i sin
egen situas jon. Derfor er det viktig at vi undersØker den si tuasjonen vi selv er i og ser hva vi kan
gjØre ut av den.
Det er viktig å Øke rekrutteringen av alle s l ags
kvinner til Kvinnefront en , og det er viktig med et
godt samarbeide med de andre kvinneorganisasjonene.
Vi kan f.eks. invitere til aks joner alle er enige i,
f. eks. en aksjon for barnehager. En bred aksjonsenhet på de s pØrsmål som angår kvinnene sterkt, vil
kunne få stor tillit fra mange, og det vil for '
kvinner som tidligere ikke har vært aktive bety e t
s t ort skrit t framover i utvikling mot bevissthet om
e ge n situasjon.
Men det er svært viktig at vi greier å sette de enkelte
ak s j oner inn i en sammenheng, så det ikke bare bli r
e t slag i .luften. Det er nØdve ndig å vise sammenhenger me llom de forskjellige former for kvinneundertry kk else . Vi må al tså legge opp en strategi. Det
er komp lisert. Det krever fØrst og fremst en analyse
av enhver situasjon, det krever enhet mellom teori
og pra)<s_is. Da kan en strat e gi utvikles etter hvert
som erfar ingene kommer .
Vi må alt så samle oss - diskutere, studere og aksjonere. Vi må lage kvinnegrupper som er slagkraftige
i enhver aksjon.

arbeidslivet og plasseres tilbake i hjemmet uten arbeids l ed ighets trygd, a lt etter behovet for arbeidskraft.
Etter hvert som produksjonen har utviklet seg , har
behovet for arbeidskraft Økt, pg i dag utgjØr den
kvinnelige arbeidskraften en viktig del av den totale
arbeidskraft.
Da kvinnen siden industrialiseringen i stadig stigende
grad har deltatt i den samfunnsmessige produksjon på
like fot med mannen, har også kravene om l -i kesti lling
og bedre forhold for kvinnene vokset fram.
Kvinnenes kamp for frigjØring har allerede pågått
lenge. Vi er ikke lenger um~ndige slik vi va::__ inntil
1888. I 1913 kjempet vi gjennom stemmerett for kvinner .

Te oretisk sett kan en i dag hevde at kvinnen er l i kestillet med mannen - hun har mulighet til å delt a
i arbeidsliv et på like fot med mannen i a lle yr ker .
Grunnen er aller ede lagt for full likestilling.
En rekke ting hindrer oss likevel i å gå ut i a rb e idslivet.
FØrst og fr emst de eksisterende forhold, a t samfunnet i alt for liten grad tar seg a v barna, og l egger
forholdene til rett e sli k at kvinner med barn skal
kunne ta del i produksjonen.
Like viktig er den ideol ogiske undertrykkinga av
kvinnen.
Vi læres opp til å tr o at vår plass er ved komfyren
og å fØde b arn. Jobb, deltakelse i arbeids livet
kommer i andre rekke. Selv om utdanningsnivå et er Økende for unge jenter,er det fremdeles adskillig færre
jenter enn gutter som sikrer seg en fullstendi g yrkesutdanning med sikte på å kunne forsØrge seg selv.

7_
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Men mannens arbeid med å fØre krig mot nabofyrsten
Han er enehersker og kvinnen er hans eiendom.

Blant

bØndene deltar kvinnen i like stor grad som mannen
i arbeidet på jorda.

Som vi har sett har det eksistert kvinneorganisas joner ned gjennom hele dette århundret .

og utvide jordområdet betraktes som viktigere .

Både den livegne bonden og hans

Kvindefor-

bundet ble lagt inn under Arbeiderpartiet i 1923 ,
men kvinnene rennonserte p å å ha egne organer for
utforming av analyser og paroler .

Den samme under-

hustru er godseierens eiendom. - Allikevel betraktes

danighet har preget kvinnene i fagbevegelsen, som

bondekvinnen også som bondens eiendom.

helt opp til 1969 ikke en gang hadde rett til å velge
sin representant til LO - sekretariatet .

I retnings -

linjene for DNA' s kvinnegrupper heter det at de er
Et tersom handel og håndverk utvikler seg, legges

"underavdelinger av stedets partiforening ".

grunnen for pengeØkonomien .

det resulterte i at de ble redusert til r8ne under -

På godset mister kvinnen

Men

arbeidet med å lagre og foredle jordbruksproduktene .

bruk.

(Dette selges og kjØpes direkte nå . )

organisasjon som gir kvinnene mulighet til å analy -

oppgave blir å fØde barn .

Hennes hoved -

Hennes makt og innflytelse

Vi må lære av dette og ikke gi avkall på en

sere sine egne erfaringer i det

~aktiske

arbeidet

reduseres.

og å utforme en strategi for kampen .

Blant håndverkerne i byene Øker kvinnens makt.

Norsk Kvinnesaksforening har utover vårt århundre

Ma nge kvinner har utviklet og utfØrer håndverk.

kjempet gjennom en rekke reformer på det juridiske

Enkelte laug består bare av kvinner .

og Økonomiske området .

innflytelse og aktelse stor .

Her er kvinnens

Men synet på kvinner

Etter 2 . verdenskrig er det

særlig den gifte kvinnens problemer som har stått i

blir stort sett bestemt av det synet som de n Øverste

sentrum for deres aktiviteter .

klasse har på kvinnen, altså at kvinnen er mannens

for Norges Husmorforbund.

eiendom (slik som for godseierfruen).

Dessuten er

det fremdeles bare en liten del av kvinnene som driver
med håndverk.

Det samme gjelder

Vi kan si om den at den

er en upolitisk yrkesorganisasjon som vil samle
husmØdre i arbeid for hjemmenes vel , etisk, sosialt,
kulturelt , mellomfolkelig og hygienisk. Norges
Kvinnelige Akad emikeres Forbund har særlig sloss for

Etterhvert som håndverk e t utvikler seg , o g blir mer

e ed re utdannelsesmuligheter og bedre arbeidsforhold

og mer mekanisert, vokser den kapitalistiske produk-

f or kvinnelige akademikere.

sjonsform fram.

har samlet uavhengige sosialistiske kvinner og

Hånd ve rkerne eiger ikke lenger sine

produksjonsmidler.

Norsk Kvinneforbund

k v inner med tilknytning til NKP . Deres målsetting

Det blir behov for billig arbeidskraft og mange

er å " s pre opplysning om kvinnenes kår , å aktivisere

kvinner tar jobb i manufakturene (de fØrste fabrikkene) .

norske kvinner t il å arbeide for de innretninger og
endringer som er nØdvendig for likestilling, å

Hvor mange kvinner som er ute i produksjonen, blir

trygge bar na s helse, oppdragelse og utdannelse, og å

bestemt av behovet for arbeidskraft.

arbeide for fred o g for men neskeverd , mot diskrimi -

Under oppgangs -

tider og hØykonjunktur trekkes kvinner ut i arbeids -

n er ing på alle område r

(kjØ nn, rase, klasse)".

livet, og ved nedgangst ider blir kvinner sagt opp
og plassert tilbake i hjemmet .
Kvinnen blir en arbeidskraftreserve som trekkes ut i
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På tross av kontinuerlig iherdig arbeid , hadde alle
disse gruppene lenge stått i stampe , da det for 2- 3
år siden begynte å skje noe igjen. Det var nyfeministene som fikk hjulene i gang igjen ved sine nye
og ofte impulsive aksjonsformer. De var skeptiske
til en hver form for ~ lederskap og derfor oppsto mange,
små lederlØse grupper. Kvinnefronten oppsto ut fra
samme misnØye til de tradisjone lle kvinneorganisasjonene som nyfeministene, men de mente det var viktig
med en fast organisering skulle arbeidet med å skape
sterke og slagkraftige kvinnegrupper lykkes. Det har
vi også lært av andre kvinners erfaringer opp gjennom
tiden at vi må stå samlet. om vi skal nå vårt mål .
St uder Kv j nnefrontens program.

Kvinnens aktelse , hennes verd,
blir bestemt av det
arbeid hun gjØr, og hvordan dette arbeid blir verd satt i samfunnet.
I de tidligste samfunnsformer, hvor menneskene levde
som samlere og jegere, var det ikke særlig skille
mellom mannens og kvinnens oppgaver. Her var kvinne n
likestillet med mannen.
Når menneskene i enkelte samfunn begynner å dyr ke
jorda , er det kvinnen som utvikler og gjØr sto rp arten
av arbeidet på jorda. Hun blir nå hovedprodusenten,
den som gjØr det viktigste arbeidet i samfunnet. Ved
det forandrer hennes stilling i samfunnet seg . Hun
er ikk e lenger bare likestillet, men har også ofte
en ledende stilling. (Hun kan være hØvding, barnR
bærer morens slektsnavn, datter arver foreldre o. l . ) .

Er det noe du har lyst å jobbe med?
Annerledes går det med kvinnene i de stammer som utvikler seg til å bli nomadestammer - som driver med
jakt og buskapshold.. Her er det kvinnene som passer
dyrene , mens mennene går på jakt og fanger nye dyr.
Her har mannen den viktigste jobben, i dis se samfunn
er mannen hovedpersonen og har - den stØrste makt.
Kvinnen betraktes som mannens eiendom , hun blir kjØpt
og solgt på like fot med dyra. I den grad betrakt es
hun som mannens eiendom enkelte steder, at hun må
fØlge mannen også i dØden .

I middela lderen hadde vi naturalhusholdning i Europa .
Denne produksjonsform bygger på den li vegne bondes
arbeid med å dy rke jorda. Under dette samfunnssystem
er kvinnens stilling forskjellig i de forskjellige
klasser av folket.
Hos godseieren , borgherren, er det kvinnen som forvalter godsets avkastninger. Hun styrer med foredling
og lagring av jordbruksproduktene. Hun gjØr et
"viktig '' arbeid, og har også en del makt og innflytelse .
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STU DI E~·IØTE

l

Hva er kvinneundertrykking

De fleste av oss kvinner - ente n vi er ute i arbeidslivet eller hjemme, gifte el ler ugifte, med eller
uten barn - har en del felles problemer.
Vi er umyndiggjort i spØ r små l et om abort
Vi har dårlige og vanskelige fØdesi tu asjoner
Vi fØder våre barn med smerte
Vi har ofte ikke rett til sjukepermisjon
Vi har lite eller ingen ferie
Hele ansvaret for barna hvil e r på oss
Vi kan sjelden forsØrge en familie

.~

[l

~- ----

--\!\

De fleste av oss blir f o rs Ørge t
Vi har ofte dobbelt arbeidsb yrd e
Vi har slitsomme og rutinepregede jobber
Vi er underbe t a lt i jobben
Våre a rb eidsplasse r er u s ikre
Vi har liten mulighet til å avansere i jobben
Vi har oftest liten el ler ingen utdannelse
Vi har få midler til å gjØre oss hØrt
Vi deltar lite i det polit iske liv

HAR KVINNENS STILLING ALLT I D VÆRT SLIK?

..,

LlTT~RATUR

FOR

KVlNNE:N

o

Aleksandra Kollontay har undersØkt hv ordan f orh oldene
var for kvinnene fØr i tiden , under andre samfunnsforhold.

Hun fant ut at kvinnene t i l alle tider har

delta tt i arbeidlivet i like stor grad som mannen,
men at hennes arbeid til de forskjellige tider ha r
vært varierende - og også hennes stilling i samfunnet .
Hun viser at det til en hver tid er en sterk sammenheng mellom karakteren av de t arbe idet kvinnen har
hatt, og henne s sti lling i samfunnet.

'Y
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"Det finnes mange bØker som handler om kvinnen. Ved
å lese dem, kan vi lære å forstå vår egen rolle i
samfunnet, vi kan sette oss inn i hvorfor vi oppfØrer oss kvinnelig o.s.v .
Vi vi l også innse at vi ikke er alene med våre pro blem. De deles av mange andre kvinner."
(Sitat fra H1lgg og Werkm1lster: "Fr ihet - Likhet sØsterskap. "
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