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På teppet 
Ikke sett 

filmen Generalsekretær Odd Grann i Nor
ges Røde Kors forsvarer varmt bru
ken av •Dødsmarkene• som PR
gimmick. uten å ha sett filmen. 

Fordi .de er menn? 
Det brer seg for tida e i 
a nalyse som sier at gub
bevelde t i LO er årsaken 
til at kravet om 6 timers 
normalarbe idsdag med 
full lønnskompensasjon 
ikk e få r støtte av LO-le
delsen. Klassekampen 
følger tildels opp de tte 
med overskrifter i tors
dagsavisa som «Kravet 
gubbene svikter» og 
«kravet som LO gle m 
te», - glemte ikke en
gang i a nførselstegn. 

Jeg mener de tte er en feil 
analyse. Også DNA - m ed 
sin 407, kjønnskvotering 
gikk mot forpliktende ved
tak om 6 timersdagen i hel
ga. 

Hovedårsaken til at LO
og DNA-ledelsen går mot 6 
timers normalarbeidsdag, 
e r at borgerskapet s lett 
ikke vil ha det. Fordi det e r 
for dyrt? Ja, s jølsagt der 
for også , men det e r ikke 
det viktigste. Del viktigste 
er at borgerskapet i Norge, 
som i store deler av E uro
pa, vil ha vekk normalar
beidsdagen. 

«Fleksibilitet» 
De vil ha fleksible a rbeids
tidsordninger som gir ar
beidsgiverne muligheten til 
å utnytte arbeidskrafta 
maksimalt, h ele døgnet, 
h verdag som helg, uten å 
m åtte betale noe særlig 
m er for det. Dette krever 
endringer i arbeidsmiljølov 
og tariffavta le r, og det ar
beide t er i gan g. En sllk 
fleksibilitet e r en viktig de l 
av borger skapets strategi 
for omstilling av nors k in
dustri - en industripolitikk 
der NAF, Høyre, LO- og 
DNA-ledelsen i stor grad 
står sammen. Oppløsning 
av normalarbeidsdagen gir 
bedre ra m mebetingelser 
for industrien, og mer lov
løse tils tander for a rbeids-

- LO·ledelsen går ikke mot 6 timers normal<irbeidsdag fordi d e er m enn, men fordi borgerskapet slett ikke vil ha det, skriver Siri 
Jensen. FOTO: NTB 

folk - særlig fo r kvinner. ne og regjeringen som el Pensjonsalderen koster og- viktig å s lå fast at LO-ledel
Normala rbeidsdagen er åpent samfunn de r hver en - så penger , så DNA-ledelsen sens linje få r gjennomslag 
grunnlaget for lønnskam- keit arbeider fritt kan vel- vil ikke gå så la ngt som nedover i LO fordi mel
pen. retten til fritid , kom- ge s in a rbeidstid, både når LO-ledelsen , men spesielt lomplan og grunnplan i fag
pensasjon for ubekvem ar- på døgnet og hvor mange fleksibel pens jonsalder e r bevegelsen i stor grad sty
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beidstid/ overtid og for 
kampen for fle re arbeids
plasser i steden for dobbelt
a rbeid for noen . Kortere 
normala rbeidsdag er en 
v iktig betingelse for å s tyr 
ke kvinnenes stilling. 

«Åpent samfunn» 
For søk på oppløsning av 
norm a larbeidsdagen m a r 
kedsføres av a rbeidsgiver-

timer. Slik at småbarnsfor- ikke på samme måte som 6 res av m enn. Forskje llen 
eldre (les mødre ) og eldre timersdagen i grunnleg - på holdninga til 6 timersda
kan jobbe kortere (sjølsagt gende motsetning til bor- gen i kvinne- og manns
uten kompensasjon). Og gerskapets behov! Mange dominerte forbund e r et 
det er dette som er framti- bedriftsledere ønsker å bli viktig eksempel på det. 
da i forslaget til nytt hand- kvitt e ldre arbeids folk. Ha ndel & Kontor-kvinne
lingsprogram for LO : Et Denne taktikken ska per nes nokså ensomm e kamp 
mer fleksibelt arbeidsliv, problemer fordi m a nge, og- mot Gjertsens åpne sam 
tilpasset m enneskenens be- så i DNA, ikke øns ker åset- funn e r et annet. 
hov og øns ker i ulike faser te disse kravene opp mot Dette e r en viktig ut
av livet, ikke 6 timers nor- hvera ndre, og fordi fronten fordring til progressive 
malarbeidsdag. Ikke fordi for 6 timers normalar- fagforeningsmenn - sær-
6 timer s dagen er «g lemt», beidsdag m ed full lønn- lig i mannebransjer. Om 
m en fordi LO-ledelsen skompensa sjon nå e r svært a ll kampvillig opposis jon i 
slåss for en annen llnje ! brei. LO forente kreftene sine 

Taktikken LO-ledelsen Gubbeveldet må nok ta m ed kvinnene bak kravet 
velger for å stoppe kampen en del a v a nsvaret for en om 6 timers normalar
for 6 timersdagen , er den taktikk I LO som I s tor grad beidsdag m ed full lønn
sammen nå som for fire år virker til å styrke fronten skompensasjon, ville LO
s iden: 6 timersdagen settes for 6 timersdagen bla nt og DNA-toppene få a lvorlig 
opp m ot p ensjonsalderen . kvinner. Samtidig e r de t trøbbel. 
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