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Seks skoler 
Mgges ned i Bergen 
Skoleseksjonen i Bergen kommune la torsdag fram en plan for en dra
stisk sanering av skolene i byen. På en pressekonferanse torsdag ble 
skolens rektorer og pressen informert om at fire barneskoler og to 
ungdomsskoler skal legges ned. 
Planene ble presentert like 
før vinterferien i Bergen, så 
en motoffensiv er vanskelig 

å organisere umiddelbart. 
Men det er ingen grunn til å 
tro at skolefolk og foreldre 

vil finne seg i skolesane
ringa. Bergen kommune la 
fram en saneringsplan - el
ler «skolebruksplan» som 
det heter - for et år siden. 
Den gangen ble planene slått 
tilbake av foreldreorganisa
sjoner og ansatte ved skole
ne. Men kommunen har ikke 
gitt seg. Planene som ble 
presentert torsdag, er ikke 
så omfatt.ende som mange 
hadde fryktet, men ille nok. 
Tilsammen 6 skoler i de 
gamle bydelene bør legges 
ned, mener administrasjo
nen. Tor Johnsen som repre
senterer foreldrene, regner 

Del blir kamp mol skolenedlegging i Bergen, lover foreldre og skole· 
folk. Bildet viser aksjoner i Oslo. 

_med at det blir organisert 
aksjoner mot nedleggings
planene etter vinterferien. 

Et bra resultat 
i et vanskelig år

Postsparebanken har vokst videre også i 1982 

Her er noen nøkkeltall: 

Nye innskuddskonti: 190.400. 
* 

Konti i alt pr. 31.12.82: 3.060.700. 
* 

Innskuddsøkning: 935 mill. kroner. 
* 

Innskuddskapital pr. 31.12.82: 
11, 1 milliarder kroner. 

* 

Nye lån til bankens kunder: 
18.700 lån til i alt 681,2 mill. kroner. 

* 

Overskudd: 89,2 mill. kroner. 

Postsparebanken står til tjeneste alle 
hverdager ved 2.800 postkontorer og hos 
2.300 landpostbud over hele landet. 

Dessuten kan det på rød postspare
bankbok foretas uttak ved tilsammen 
3.500 postkontorer i Danmark, Finland, 
Island, Sverige og Vest-Tyskland. 

Utenfor Oslo har Postsparebanken 
egne utlånsavdelinger i Hamar, Drammen 
Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø og 
Tromsø. 

Brosjyrer med opplysninger om Post
sparebankens tjenester får du på post
kontoret eller hos landpostbudet. 

Regnskap for 1982 , 33. driftsår 

RESULTATREGNSKAP BALANSE 

1982 1981 Eiendeler 1982 1981 
kr ( 1.000 kr) 

· Kontanter og 

kr ( 1.000 kr) 
Rente- og provisjons-
inntekter 1 .053. 783.824 904.390 ordinære innskudd 
Rentekostnader 675.176.869 589.400 i banker 104.294.424 

------

Kortsiktige Netto rente- og 

provisjonsinntekter 378.606.955 314.990 plasseringer 153.334.000 
Andre driftsinntekter 8.341.259 7.171 Andre plasseringer 7.473.937.002 

Godtgjøreise til Utlån 3.598.568.416 

Postverket 163.000.000 114.000 Øvrige fordringer 161.256.469 

Andre driftskostnader 134.730.858 116.890 Anleggsmidler 47.545.572 

Driftsresultat før Sum eiendeler 11.538.935.883 

avsetninger for tap 89.217.356 91.271 

Avsatt lil dekning av 
tap på utlån 4.263.706 16.380 
Driftsresultat 84.953.650 74.891 
Ekstraordinære Gjeld og egenkapital 
nedsknvn,nger på 
obllgasioner 24.953.650 15.039 Innskudd f•a kunder 11.147.326.476 
Resultat før ars- Øvrig gjeld 1.609.407 
oppgJørsd1spos1s1oner 60.000

.:...
000 59.852 Reservefond 300.000.000 

ArsoppgJørsd1spos,s1oner· Fornyingsfond 90.000.000 
Avsatt Ill reservefondet 
Avsatt 111 lorny,ngsfondet 
D1sponen , alt 

50.000.000 50.000 Sum gjeld og

10.000.000 9.852 egenkapital 
60.000.000 59.852 Garantiansvar 

Oslo, den 31. desember 1982/11 . februar 1983 
I styret for Norges Postsparebank 
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Aktuelt 

Siri Jensen drøfter synspunkter pd deltidsarbeid for kvinner. Bildet viser sortering av brisling ved 
Bielland Fabrikker. FOTO: KLASSEKAMPEN 

Deltidsarbeid 

KVINNE

UNDER

TRYKKENDE? 
Kvinnefronten har mange 
steder diskutert deltid i for
beredelsene til Landsmøtet 
1982, arbeidsprogrammet 
om kvinner og arbeid, 
sendt ut til alle. Resultatet 
av 1,andsmøtet finnes i Vi er 
Mange nr. 1, 1983, der det 
går fram at Kvinnefronten 
prioriterer kampen for 
6-timersdagen med Jull
lønnskompensasjon,
nettopp fordi det gir oss
muligheter til å sl.åss for at
både kvinner og menn job
ber Jull tid i alle faser av li
vet. Landsmøtet vedtok 
krav om begrensning av 
arbeidsgiverens rett til å
bruke deltid i enkelte bran· 
sjer, samme rettigheter for
deltidstilsatte som heltid· 
stilsatte og rett til redusert 
arbeidstid for småbar>is· 
fore'ldre med rett til å gå
tilbake til Jull stilling. Ue
nighet om vurderinga av 
deltid, men et Jorsl,ag om å
gå aktivt ut med propagan
da mot deltid, ble ned
stemt. ( Her er det desverre 
en feil i "Vi er mange" nr. 
1, 1983). Uttalelsene mine 
er derfor i hovedsak innen· 
for rammene av Landsmø· 
tets ' vedtak. Både 
6-timersdagen og deltid er 
tatt opp i et studieopplegg i
neste nr. av" Vi er mange».

Deltidsspørsmålet er 
omfattende, og etter min 
mening blir det gjort en del 
for enkle vurderinger for li· 
da. Sjøl er jeg verken for el· 
ler mot deltid. Når jeg be· 
skriver virkeligheten, be· 
tyr ikke det at jeg godtar 
det bestående kjønnsrol· 
lemønster. Deltid er et pro· 
dukt av kapitalismen. Del· 
tid har oppstått på arbeids· 
givernes premisser. Fordi 
arbeid.�giverne har trengt 
kvinnelig arbeidskraft har 

de måttet imøtekommP
kvinnenes behov iil en viss 
grad. Først og fremst i ty· 
piske kvinneyrker og kvin· 
nejobber - slik fungerer 
deltid også til å oppretthol· 
de skillet mellom mannsyr· 
ker og kvinneyrker. 

I en del bransjer har ar· 
beidsgiverne oppdaget vi· 

beidslivet. Basert på at 
kvinner er tilleggsarbeids· 
kraft - som ikke skal for· 
sørge seg sjøl + unger, 
men skal supplere familie· 
økonomien + ta seg av hus. 
og unger. Deltid er også 
med å forsterker denne 
særstillingen fordi det hol
der kvinner fast i økonom· 
isk uavhengighet, i kvinne· 
jobber og i husarbeidet. 
Deltid nærmest forutsetter 
at kvinner tar hus og 
unger. De har rett som sier 
at deltidsarbeidet er med å 
opprettho'lde kvinnen som 

Siri Jen$en ,�, 
kommenterer I_ _ 1 ". annenrangs arbeidskraft. 

Del 1 

dere fordeler med deltid -
høyere produktivitet, det·. 
tidsansatte kan «ta toppe· 
ne» i produksjonen, arbei· 
derne/kvinnene kan ordne 
private ærend utenom ar· 
beidstid, er mindre bry• 
somme. På andre områder 
er arbeidsgiverne mer 
skeptiske. 

Det er derfor nødvendig 
å kreve begrensning av ar· 
beidsgiverens rett til fritt å 
bruke deltid, først og 
fremst i bransjer som Han
del og K ontor. 90% av de 
ansatte i Narvesen jobber 
deltid. De reiser krav om 
50/50% i løpet av en 5·års 
periode. Dette er nødven
dig for d sikre heltidsar· 
beidspl,asser for kvinner, 
og for å hindre at yrket un· 
dergraves lønns- og ar· 
beidsmessig. 

Viktig å følge utviklinga 
- bl.a. gå mot forsl,aget fra 
Oppland fylkesting om å
dele heltidsstillinger for å
bøte på arbeidsledigheten.

Deltid er et uttrykk for 
kvinnens særstilling i ar-

Derfor er jeg ikke for del· 
tid. 

Samtidig er det slik at 
deltid ikke er årsaken til 
kvinnens særstilling. Sel
vom deltidsarbeidet ble 
borte i dag, ville særstil
linga opprettholdes. (Så· 
vidt jeg vet finnes det kapi· 
talistiske l,and med mindre 
deltid uten at kvinnens 
stilling er kvalitativt ulik). 
Det ville i stedet bli 2 grup· 
per: Hjemmeværende og 
fulltidsjobbende. Deltids· 
undersøkelsen ( 197'8) viste 
at nesten ½ av de deltids· 
jobbende da ville være 
hjemme, mens nesten ¼ 
ville jobbe fulltid. Fortsatt 
ville alle kvinner være mu
lige familiekvinner, gå ut 
og inn av arbeidslivet i

støn·e grad enn menn 
osv.'. 

Etter min mening blir vi 
ikke kvitt særstillinga før 
kvinner deltar" i arbeids
livet på lik linje med menn 
i alle faser av livet, og før 
omsorgs- og husarbeid dels 
er ute av familien, og dels 
er delt likt. Hvor 1,angt det 
er fram, kan vi diskutere. 
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. til Atomvåpen også, men Dersom du mener Sovjet er 

man deltok ikke «av øko- sosialistisk og fredselsken-/)� l'----"' -·- '-�· nomiske årsaker», sier de. tilhører du venstre. 
I � Jon Grepstad i NTA-le- Dersom du mener Sovjet er 
, \ \. deisen. Politisk var det imperialistisk og aggres

altså O.K. å dra på sivt, tilhører du høyre. AK

Ut av
Jeg melder meg med dette 
ut av Nei til Atomvåpen 
(NTA). Den direkte for
anledning er det møtet som 
NTA på Ulefoss arrangerte 
8/2-83, hvor kun repre
sentanter fra den russiske 
ambassaden i Oslo deltok. 
Dette møtet og et tilsvaren
de møte i Haugesund gjen
speiler ei linje som enkelte 
I::fTA-leder har lagt seg på: 
A samarbeide med den sov
jetiske statens represen
tanter. Dette er like farlig 
og avledende for atom
våpenmotstanden som å 
samarbeide med Det hvite 
hus og Reagan-administra
sjonen, intet mindre. 

NTA-ledelsens linje har 
allerede båret frukter, for 
sovjetlederne: 

1. NTAs definisjon av
Norden (eksklusive
Island, Færøyene) pas
ser inn i Sovjets militære
tenkning.

2. Eva Nordlands freds
marsj 82 i det krigføren
de Sovjet er kjent. Hun
avslo enhver forbindelse
med den uoffisielle
fredsbevegelsen i Sovjet,
enda disse ba om kontakt
(Dagbladet 24/7 -82).
Anti-atomvåpenbevegel
sen i vest er stor og sterk
fordi den er folkelig og
utenomparlamentarisk.
Det som derfor virkelig
kunne tjene fredens sak
var om en tilsvarende

«fredsmøte» til det sta- Pere og andre kritikere av 

1'T TA 
dig like krigførende Sov- Sovjets imperialisme har 
jet. ut fra dette fått følgende in-

4. Sist men ikke minst - teressante merkelapper:
kampen mot SS-20 raket- av telegrambyrået TASS -

bevegelse utviklet seg i tene er aldri mål for nazister 
Øst-Europa og Sovjet. NTAs aksjoner. av NKP - ultrahøyre, kal-
Folk i bevegelse er det Nei til atomvåpen har ut- de krigere 
eneste språk makthaver- viklet seg til å bli en effek- av SV - «AKP og Høyre» 
ne i øst og vest forstår. tiv organisasjon mot USAs av Dagbladet - Sovjet-
NTA-ledelsen tenker /NATOs atomvåpen. Men hatere. 
ikke slik. er det nok? Min deltakelse At NKPs definisjon av 

3. Helgen 29.-30. januar i kampen mot atomvåpen høyre og venstre i norsk
'83 avholdt Verdens- vil heretter få andre for. politikk også skulle bli god
fredsrådet (en offisiell mer enn medlemskap i det tatt i store deler av den tra
sovjetisk frontorganisa- inkonsekvente NTA. disjonelle venstreside, se 
sjon) et møte i Moskva P.S. Begrepene høyre og det er en av 80-åras store 
hvor representanter for venstre i norsk politikk blir ubehagelige overraskelser. 
vestlige fredsbevegelser av noen definert ut fra hvil- J<m Thore Karlsen, 
var invitert. Det var Nei ket syn man har å Sov·et. Kragerø 

Innsenderen melder seg "t av NT A, i protest mot organisasjonens holdning til Sovjet. 
FOTO: LEIF GABRIELSEN 

Bakholdsangrep 

fra SV? 

Lørdag 19. februar har 
Erik Ness, talsmann for 
AKP og RV i Vestfold, et 
angrep på SV og under
tegnede i Klassekampen. 
Bakgrunnen er et innlegg 
jeg hadde skrevet om situa
sjonen på Kaldnes mek. 
verksted i Tønsbergs Blad. 
Artikkelen tok for seg SVs 
krav, og jeg tillot meg også 
å stille meg kritisk til RV 
og APs krav om oppkjøp av 
kommanditter for kommu
nale midler. Nå har jo AKP 
alltid hatt lett for å svare 
opposisjon med teorier om 
forræderi og bakholdsang
rep, men litt saklig kritikk 
får en tåle. 

Erik Ness skriver som 
om han ikke er oppmerk
som på at det partiet som 
f.eks. i Tønsberg Bystyre
gang på gang har tatt opp
situasjonen for Kaldnes.
nettopp er SV. Senest under
Bystyrets budsjettbehand
ling i fjor høst da vi foreslo
en økning av eiendoms
skatten på to promille for å
kunne sette av en ekstra
million til sysselsettings
tiltak. Men vi pekte på at
en million ikke kan hjelpe
hvis Kaldnes går over en
de. Det er bare politisk
press overfor Kaldnes.
eierne av verftet og de sen-

trale politiske myndighete
ne som kan redde en slik si
tuasjon. 

Erik Ness kritiserer oss 
for å være ansvarlige, med 
negativt fortegn. Vi er ikke 
så ansvarlige at vi ikke 
fullt ut har støttet kampen 
for bevaring av arbeids
plassene på Kaldnes. Men 
vi er så ansvarlige at vi 
ikke lanserer så lite gjen
nomarbeidete forslag at de 
blir avvist av den grunn. 
Kommuneloven setter for
bud mot at kommunene 
kan gå inn i kommanditt
selskaper. RV burde ha un
dersøkt det samt påvist 
hvor pengene skulle tas 
fra, før de hoppet på et 
spontant forslag fra klubb
formann Eriksen som i by
styret sitter for AP og aldri 
har støttet SV når vi har 
vært bekymra for Kaldnes. 

Kaldnes har penger. 
Eierne - Pelagos - har 
penger. Men de vil bruke 
dem til mer regningssva
rende oppdrag enn å bygge 
fruktbåten. Det er underlig 
at RV kjører fram i første 
rekke for å støtte spekula
sjonene deres. 

Leirs Egeland 
presseansv. i Vestfold SV 

'--------------------------·--------------------------------------------------------

PEL TIDSARBEID 

Alternativ til 
å være hjemme 
Jeg oppfatter delt-id i d<ig 
for en stor del som et alter· 
na,tiv til å være hjemme. 
Prosenten kvinner i fulltid· 
sarbeid har holdt seg rela
tivt stabil, mens deltid
sprosenten har rast i været. 
Jeg forstår ikke det vold
somme <ingrepet på del
tidsarbeidet uten <it en -tar 
med i vurderinga hvordan 
det fungerer at kvinner er 
hjemmeværende og sam· 
menhengen her. 

Økinga av deltidsarbei· 
det de siste 20 åra har hatt 
stor betydning for lcvinncns 
pl.ass i arbeidslivet og syn 
på seg sjøl. Det har lagt 
grunnl.ag for økt kvinneak· 
tivitet på masse områder. 
Vi er faktisk blitt 46 prosent 
av alle lønnsmottakere. Og 
nettopp dette er et viktig 
grunnlag for at kvinner nå 
ikke slår seg til ro med an· 
nenrangs plass, men reiser 
kampen for Jull likestilling 
i arbeidslivet og 50/50 ar· 
beidsdeling hjemme. Kam· 
pen for 6·timersdagen er en 
viktig del av denne kampen 
- hvordan den skal føres,

Siri Jensen �
kommenterer [! _, 
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må bli tema en annen gang. 
Men fortsatt er 1/s av kvin· 
nene (når skoleelever og 
pensjonister holdes 1tten· 
for) hjemmeværende. 
(Selv um ikke så mange er 
hjemme permanent, 
mange går ut og inn.) 

Deltidsarbeid er i dag et 
alterna,tiv til å være hjem· 
me først og fremst for de 
med lavest utdanning, i 
mest slitsomme jobber, og 
som er hardest undertrykt i
familien. Fortsatt finnes 
menn som ikke godtar <il 
kvinnen har jobb, eller i al
le fall skal ha mi<ldagen P_<L 
bordet, kvinnens arbeul 
skal ikke syns. Mange har 
gått veien deltid - selvtillit 
- skilsmisse - heltid. 

Og det Ji.nnes JorhoW som 
gjør at kvinner ikke uvel· 
gern deltid. - Arbeids· 
muligheter, barnetilsyn, 
reisevei, arbeidstider og 
ektefelles pra h:sis og hold· 
ninger. 

Dc1jor vil jeg ikke gå 
mot all deltid - og jeg vil 
advare mot et slikt sta.nd· 
punkt, fordi det reimmer de 
kvinenr som står svakest i

vårt samfwnn. Jeg tror 
deltid vil være en nødven· 
dighet i lang tid framover. 
Derfor må vi samtidig som 
vi går inn for begrensning 
av deltid, stille krav som 
forsvarer deltidsansatte. 

Vi krever samme rettig· 
heter for deltidsansatte 
som for heltids. I dag er det 
f.eks. en del steder slik at 
deltidsansatte automatisk 
går først ved innskrenk· 
ninger. 

Og vi kan komme opp i 
si.t11.asjoner der vi må for· 
svare deltidsarbeidsplas· 
ser som kvinnearbeids· 
plasser. Hva med inn· 
skrenkninger av husmors· 
kift og overgang til hele 
skift der i hovedsak menn 

Jar plass, ·mens kvinnene 
vender hjem! 

Hovedårsaken til at jeg 
er skeptisk til einli·delti<ls· 
holdninga som reir, er at 
jeg er redd kt"innebevegel· 
sen skal være uforberedt 
på slike tendenser. Al hold· 
ninga /can brukes som 
grunnlag for a fjerne del· 
tid, men at msultatet blir 
at arbeidsledige menn 
trenger kvinnene ut. Her 
kan vi komme opp i vans· 
kelige 7Jroblemer. 

Til slutt kampen om 
llolclningenc. 

Noen sier at å godta del
tid er å godta vår kvin· 
nerolle. Dersom vi godtar 
deltid 1.ikritisk, er elet riktig 
samfunnsmessig sett. For 

clen enkelte /«in deltid være 
et resulteit cw opprør mol 
kvinnerolle og manns11n
derlrykking. jeg er enig 
m cd den som sier at det er 
viktig etl. deltid ikke blir en 
automatisk løsning, og al vi 
diskklllercr særlig 
kvinnebevegelsen 0111 
andre losninger er mulig. 
Om <let ikke er en mindre 
belastning a jobbe heltid 
enn a jobbe deltid plnss Ja 
Jolging og henting <L1' nnger 
og dermed 1wgers eiv heng
ighcl, om del er mulig ot 
mannen, evt. begge g<tr 
ned i arbeiclsticl osv. Vi har 
ansvar for ei ga i spissen 
mecl eksempler som bryter 
med rollem.ønstrene. Seim
tidig ma vi innse de mange 

samfunnsmessige faktore· 
ne, og ikke gjore deltid til 
ri moralsk sporsmal. Kvin· 
ner har sterk moral -

k11innefrigjori11g l«rn ikke 
bety at hver enkelt skal bi
le tenna sammen og sla pa 
til <le stuver. slik det fi'llnes 
tenclenser til, eller Ja cia rlig 
samvilti.ghet fordi de job· 
ber deltid. Derfor er jeg 
mot at kvinnebevegelsen 
sk"l propagandere for at 
elet eneste rikt'ige i dager a 
jobbe fulltid. Jeg er redd 
for al vare motstandere 
s/..'.a.l /..'.unne split.le kvinner 
elter deltid/heltid slik de 
tidligere har utnytta ensi
dighet til akjorc splitt 
hjem-me·værendc/yrke· 
sctktive. 

Økninga av deltidsarbeidet ha,r hatt stor betydning for kvinnenes plass i arbeidsli.vet og syn på seg 
sjøl, skriver Siri Jensen. FOTO: KLASSEKAMPEN 
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