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Forord 
Dette heftet avsluttes samtidig med 
at både Kvinnefronten og Kvinnen es 
tariffaksjon sammen med store de
ler av fagbevegelsen, på det skarpes
te protesterer mot vedtaket i LOs 
representantskap 16.februar om 
lønnskrava 88. Vedtaket innebærer 
lønnsnedslag for svært mange kvin
ner; i en situasjon der kvinnene 
krever lønnsøkning for å få ei lønn 
til å leve av. Representantskapets 
vedtak er et ledd i regjeringas bestre
belser på å inndra en månedslønn fra 
lønnstakerne etter mønster fra Sve
rige. 
Dette heftet inneholder tall og fakta 
som viser at kvinnene ikke bare er 

lavtlønte, men kvinnelønte; kjønn 
teller met. Vi påstår at kvinner ikke 
kan leve av kvinnelønna og avviser 
at kvinner skal vise moderasjon. Vi 
oppfordrer kvinneaktivister til å 
gjøre kvinnelønna til et sentralt 
kvinnepolitisk spørsmål, til åbry seg 
med tariffoppgjør på sine egne pre
misser og med sitt eget språk. Ikke 
overlate arenaen til LO-toppen . Vi 
oppfordrer faglig aktive kvinner - og 
menn - til å se lønnskampen i kvinne
perspektiv . Begge deler er nødven
dig for å få til enhet på grunnplanet 
mellom kvinnebevegelsen og fag
bevegelsen og felles kamp for kvin
nelønna. 

Februar 88, 
Siri Jensen 
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Kvinnekamp for kvinnelønn 
Innledning på 
Kvinnefrontens landsmøte 

Samtidig med landsmøte aksjone
rer kvinnene på Stentor i Trondheim 
for ei lønn til å leve av og tusener av 
rasende lærere streiker i protest mot 
statens arrogante holdning allerede 
før de får begynne å snakke om løn
na. 

Dette er situasjonen i et nøtte
skall. Stadig flere kvinner tar opp 
kampen om lønna. Selvom kvinnene 
alltid har slåss om lønna si, er vi vit
ne til at det åpnes en ny svær front i 
kvinnekampen. 

Kvinner er lavtlønte, det er en 
gammel sannhet. Men det har bare 
vært halve sannheten. For vi er ikke 
bare lavtlønte, vi er kvinnelønte. 
Det er faktisk slik at på tvers av 
bransjer og yrker tjener kvinner re
lativt likt. I 86 lå gjennnomsnittsløn
na for kvinnene både i industri, 
varehandel og rutinemessig kontor
arbeid rundt 113-117 000. Flertallet 
av kvinnene i kommunesektoren 
(unntatt Oslo og Bærum) lå i lønns
trinn 16, 117 640, med 70 % i 15-17 
113-121 000. Da har vi allerede fått 
med oss områder der over halvpar
ten av de yrkesaktive kvinnene 
jobber. 

Tilsvarende tall for menn gir sjøl
sagt høyere lønn og mye større 
variasjon bransjene imellom. 

Gjennomsnittslønn skjuler man
ge forskjeller, bla. at mange tjener 
mindre. For kvinner i butikk var 

gjennomsnittslønna 104 000. Men 
det er også mindre lønnsforskjeller 
blant kvinnene innen hvert område 
enn blant menn. I industrien er for
skjellen mellom høyeste og laveste 
bransje timelønn for menn ca.80 
kroner, dvs. ca 156 000 kroner i året, 
mens den for kvinner er ca 25 kroner 
eller 43 000 i året. Lønnsforskjellene 
mellom kvinner var i tillegg blitt 
mindre fra 86 til 87, for menn større. 

Disse talla gir begrepet kvinne
lønn en utvida mening. Uansett 
begrunnelse som varierer fra bransje 
til bransje og helt ulike typer arbeid 
kommer altså kvinnene ut temmelig 
likt. Også kvinner med utdanning 
som førskolelærere, sykepleiere, 
o.a. ligger nærmere andre kvinner 
enn menn med utdanning på tilsva
rende nivå. 

Vi vil derfor påstå 
at kjønn teller mest 
Kvinner lønnes som kvinner, menn 
lønnes som bakere, sjåfører, heis
montører eller saksbehandlere. 

Går det an å leve 
av kvinnelønna? 
SIFO - Statens institutt for for
bruksforskning har laget et såkaldt 
standardbudsjett for et rimelig nøk
tert forbruk. Som bl.a.- kan regnes 
ut for hushold av ulik størrelse. En 
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kvinne som lever alene vil ifølge det
te budsjettet trenge 4850 kroner 
måneden utenom bolig ogrstrøm. 
En kvinne med et barn i skolealder 
ville trenge over 7000 kroner + bo
lig, strøm og ferie. 

Hvorfor er det slik? 
Er det ikke kvinnenes egen skyld? 
Stiller vi ikke for små krav? Finner 
vi oss ikke i for mye? Dette er viktige 
spørsmål. Og de fleste, både kvinner 
og menn vil nok mene at egentlig er 
det mye vår egen skyld. Kvinnene 
klarer ikke å stå sammen og slåss. 
Og med en slik oppfatning blir det 
vanskeligere åta opp kampen. 

Men er det slik at de forholda 
kvinner og menn bys i utgangspunk
tet har vært like og så har menna 
kjempet seg opp? 

NEI, hovedårsaken til at kvinne
ne er lavt lønte er at det er slike 
jobber samfunnet byr oss. 

Mange arbeidsgivere ansetter ik
ke kvinner. Og i mange yrker er det 
ikke plass til kvinner med ansvar for 
unger. Arbeidstida passser ikke, det 
fins ikke muligheter for deltid, det 
regnes med overtid osv. Kvinner må 
stille andre krav til jobbene enn 
menn, krav om at de lar seg kom
binere med familien; ikke fordi de er 
dumme, men fordi de er nødt. An
svaret for familien er ikke selvvalgt 
av kjærlighet til mann og barn, men 
pålagt oss av samfunnet. Og dette 
utnyttes sjølsagt av arbeidsgiverne 
til å presse lønna ned. Dette gjelder 
både deltidsansatte og heltidsansat
te. Mange steder har også deltidsan
satte dårligere timelønn, de får ikke 
overtid, de ansettes på færre timer 
og brukes fleksibelt osv. Da er det 
ikke deltida i seg sjøl som er proble
met, men at kvinners situasjon gjør 
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deltid nødvendig. 
Det er også større arbeidsløshet 

blant kvinner enn blant menn, om en 
regner med den skjulte arbeidsløshe
ten. Dette gjør det også vanskeligere 
for kvinner og stille harde krav. 

Kan ikke kvinnene begynne i 
mannsyrker? Det er mulig for noen, 
likevel blir de ofte innhentet av kvin
nelønna. Og det er ikke noe alterna
tiv for flertallet. Det er ikke noe galt 
med yrkene, men med lønna. 

Utdanning er tradisjonelt en vik
tig vei til høyere lønn for menn. For 
kvinner ser vi at kvinneutdanninger 
nok gir noe høyere lønn, men fort
satt under mange ufaglærte menn. 
Og flere kvinneutdanninger gir ikke 
fagstatus likevel. Dette er en viktig 
kamp som bl.a. YLI har tatt opp. Og 
vi ser at utdanninga gir fagstolthet 
som gjør det lettere å slåss for lønna 
si. Likevel ser vi også her at kjønn 
teller mest. 

Jeg mener at grunnlaget for kvin
nelønna ikke er at vi er dumme, den 
ligger i måten samfunnets økonomi 
er organisert på. Vi regnes ikke som 
ordentlige arbeidere, en egentlig ar
beider er en mann som forsørger en 
familie. Familien ligger fortsatt til 
grunn for lønnsystemet. Menn er 
forsørgere, kvinner har hovedan
svaret for hus og unger. Det innebæ
rer et omfattende gratisarbeid. 2,6 
milliarder timer i året ifølge tidsnyt
tingsundersøkelsen. Hvis dette 
arbeidet skulle ha vært lønna med 
gjennomsnittlig industriarbeider
lønn i 86 ville det ha kosta 185 milli
arder. Når dette arbeidet er ivar
etatt, kan kvinner ta seg jobb. Som 
takk for innsatsen, får hun da mind
re lønn enn menn, spe-på lønn. 
Dette rammer alle kvinner. Uansett 
om hun har familie eller er forsør-
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ger. Slik menn får forsørgerlønn 
uansett. 

I tillegg er det en lang tradisjon for 
at kvinner klarer seg med mindre 
enn menn , fra mat og utdanning til 
julepresanger. 

Dette systemet med kvinnelønn 
kommer i konflikt med virkelighe
ten. Kvinner lever alene, forsørger 
unger, og deler stadig økende utgif
ter med den de eventuelt velger å leve 
sammen med. Særlig i byene er 2 
inntekter nå nødvendig for å overle
ve. Resultatet er at kvinner er fatti
ge, spesielt kvinner som lever alene 
eller forsørger unger. De er avhengi
ge av ekstrajobber og overtid. Og 
resultatet er at kampviljen øker. 
Kravet om en lønn til å leve av tvin
ger seg fram, på tvers av ulike yrkes
grupper. Med voldsom kraft. 

De siste 25 åra har antallet kvin
ner i arbeidslivet økt med bortimot 
1/2 million. Kvinners lønn i prosent 
av menns har økt, lønnsforskjellene 
har minket, men nå har denne utvik
linga stagnert. Kvinner har styrket 
sin stilling. Samtidig var det fortsatt 
i 80 som i 60 slik at kvinnene i Norge 
hadde halvparten av menns inntekt. 
Da er alle kvinner tatt med og både 
lønn og trygd. 

Kortere arbeidstid 
og høyere lønn 
Hovedårsaken til den store forskjel
len i inntekt mellom kvinner og 
menn hele livet, er forskjellene i ar
beidstid. Derfor kan lønnskampen 
ikke sees isolert fra kampen for 6 ti
mersdagen med full lønnskompen
sasjon. Vi kan ikke godta krav om 
at vi skal prioritere mellom arbeids
tid og lønn. For oss er det ulike deler 
av den samme kampen. Høyere lønn 
eller mer fritid? Det er ikke slik det 

står for kvinner. Det er ulike måter å 
heve kvinners lønn. Arbeidstids
forkortelsen nå kunne bety et lønns
tillegg på 4 kr timen med ei timelønn 
på 60 kroner. For kvinner i deltid 
som fortsatte å jobbe samme antall 
timer er det en økning som monner. 
Flere kvinner i fulljobb vil også styr
ke kvinnenes posisjon i lønnskam
pen. Kampen om normalarbeids
dagen betyr også at det skal være 
mulig å leve av en vanlig arbeidsdag 
uten overtid . Og det er kampen for å 
beholde kompensasjonen for ube
kvem arbeidstid, et viktig element i 
kvinnelønna. 

Kampen må organiseres 
- også som kvinnekamp! 
Kampviljen øker, men kampen for 
kvinnelønna har ingenrorganisa
sjon. I fagbevegelsen er den delt opp 
i masse små biter, hver yrkesgruppe 
må slåss sin kamp innafor sitt for
bund og sine avtaler. Kvinnelønna 
drukner i tekniske spørsmål. Flertal
let av kvinnene har knapt nok greie 
på sine egne avtalesystemer og enda 
mindre andres. Tariffoppgjør fore
går langt fra folk flest med et språk 
som er lagt opp slik at det ikke er til 
å forstå. Du får såkalte lønnsøknin
ger som i virkeligheten betyr mindre 
å gå i butikken med. 

Men heller ikke kvinnebevegelsen 
tar opp kvinnelønna konkret. Det 
fins kunskap om kvinners inntekt 
osv. men den brukes ikke til å reise 
konkrete kamper. Tariffoppgjørene 
får være i fred, som noe faglig, vans
kelig. Mens de meste gjøres til kol
lektive spørsmål er lønna di. fortsatt 
en personlig sak i Kvinnefronten. 
Enda så mye det har å si for livene 
vår. Vi utfordrer ikke oppfatninger 
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om at det er flaut ~ tjene så lite. Man
ge tenker innerst inne at det er deres 
egen feil,det er jo kvinnenes opp
gave å få lønna til å strekke til. 

Kvinnefronten må slåss for kvin
nelønna også for å bevisstgjøre 
kvinner om at dette er et felles pro
blem for alle kvinner. Slåss for at 
alle kvinner gjør arbeid som de kan 
være stolte av og som de skal kunne 
leve av, uansett mannsyrke eller 
kvinneyrke, utdanning eller ikke, og 
at det er dette samfunnssystemet 
som gjør det til mindreverdig og dår
lig betalt. 

Dette er en svær utfordring for 
Kvinnefronten. Bare KF er istand til 

å slåss fram dette perspektivet og 
sette kampen for kvinnelønna i sam
band med resten av kvinnekampen . 
Kampviljen fins, fordi virkeligheten 
tvinger kvinner til å slåss. Dette 
kommer til uttrykk i begynnende ta
riffopprør i fagbevegelsen. MEN 
det fins mye mer. 

KFs utvalg for kvinner og arbeid 
har tatt initiativ til Kvinnenes tariff
aksjon i samarbeid med jenter fra 
fagbevegelsen. Hensikten er å fore
ne kvinner på tvers av bransjer og 
yrker, faglig bevisste og kvinnebe
visste til felles kamp for kvinneløn
na ved det lønnsoppgjøret 88 . 

« Velg utradisjonellt» sier de offentlige likestillingspolitikerne. Foto: Bernt Eide 
Hva ville skje med lønnafor sveiserne dersom alle sveisere var kvinner? 
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Høye generelle kronetillegg 
Da trengs felles krav på tvers som er 
forståelige for alle. Og krava ER fel
les. Kvinnene jobber i yrker og 
bransjer der det praktisk talt ikke gis 
lokale lønnstillegg mellom de sen
trale lønnsoppgjørene mellom LO 
og NAF. Derfor må kvinnene kreve 
høye generelle kronetillegg, dvs. 
høye tillegg til alle uavhengig av 
hvor de jobber. Bare slike tillegg når 
fram til alle. 

Og slike tillegg er arbeidsgiverne, 
både i offentlig og privat aller mest 
imot, fordi slike felles krav kan sam
le folk til felles kamp for et felles 
lønnsnivå. Mens deres mål er mer 
individuell lønn på den enkelterar
beidsplass og i den enkelte bransje, 
større lønnsforskjeller og mer split
telse. 

Det er stilt høye krav, og Gunnar 
Berge og Gro har sjølsagt tatt skarp 
avstand fra slik uansvarlighet, fra 
både hjelpepleiere og barnehageas
sistenter. 

Kvinnenes tariffaksjon legger ho
vedvekten på kravet om høyt gene
relt tillegg. Vi mener at det er 
nødvendig med tillegg på I O kroner 
timen/ 20 000 i året for å begynne 
arbeidet med å heve kvinnelønna. 
(Dette kravet er bedre dokumentert 
seinere i dette heftet). Et krav som er 
greitt å forstå for alle. 

Samtidig trengs krav som hever de 
aller laveste. 

Enhet mellom de som jobber i pri
vat sektor og de som jobber i offent
lig - mellom kvinner og menn 

Noen sterke mannsforbund som 
jern og metall og grafisk tar de vik
tigste lønnstillegga ut lokalt, og 

ledelsen i disse forbunda legge liten 
vekt på krava om felles generelle 
kronetillegg. Andre forbund, bl.a. 
kvinneforbunda i offentlig sektor er 
helt avhengig av sentrale tillegg, og 
noen av disse går hardt ut mot de lo
kale lønnstillegga. 

Det er riktig at det er en råtten po
litikk å gi blaffen i generelle tillegg 
sentralt, fordi en sjøl ordner seg med 
lokale tillegg. De tradisjonelt sterke 
forbunda må legge sin kraft bak fel
les krav; kvinnene krever solidaritet. 
Samtidig tjener det ikke flertallet at 
den lokale forhandlingsretten angri
pes. 

Den lokale forhandlingretten er 
en tilkjempa rettighet, en mulighet 
til å slåss for endel av bedriftens pro
fitt. Om arbeidsgiverne sparer disse 
pengene, kommer det slett ikke de 
lavtlønte til gode. Istedet fungerer 
de lokale tilleggene til å trekke 
lønnsnivået oppover for alle som 
sammenlikner seg med gjennom
snittslønna. Med LOs linje er det 
også den eneste muligheten til å få 
hevet lønna. Også på endel kvinne
arbeidsplasser, selvom de er i mind
retall. Lokal forhandlingsrette er 
dessuten et viktig grunnlag for den 
lokale aktiviteten i klubber og foren
inger. Lokk på den betyr mindre 
demokrati og mindre kampkraft. Vi 
må slåss for at flere får denne retten, 
ikke færre . 

Regjeringa vil redusere lønninge
ne med en månedslønn, ved både åla 
være å gi generelle tillegg og legge 
lokk på lokal forhandlingsrett. Hvis 
forbunda står mot hverandre iste
denfor å slåss sammen, er det regje
ringa arbeidsgiverne og LO-toppen 
som vmner. 
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Lønnsoppgjør er viktig for 
kvinner - på vår måte 
Det er viktig åbry seg om lønnsopp
gjøret, fordi det betyr så mye for 
kvinnelønna. Dessuten er det mange 
kvinner som jobber med det. Masse 
folk bruker mye tid pårkrava til ta
riffoppgjøret. Samvittighetsfullt. 
nøyaktig. konkret. Og så er løpet 
egentlig lagt og krava går i papirkor
ga når de kommer til toppen. Resul
tatet er passivitet og frustrasjon. 
Disse kreftene vil vi bruke i Kvinne
nes tariffaksjon, og finne felles 
måter å vise fram situasjonen og øve 
press. 

Samtidig stenger hele systemet og 
språket for aktivitet fra flere enn et 
skikt av tillitsvalgte . 

Ja men det er ikke så vanskelig, 
sier noen . Vi må lære oss språket og 
slå dem på hjemmebane. 

Sjølsagt må vi det også. Men nei, 
jeg tror ikke det er den viktigste vei
en. Kvinner trenger eget språk og 
egne måter å gi opprøret uttrykk på. 
Et eksempel fra forhandlinger på 
SAS-hotellet. Klubbstyret stilte med 
utgiftene til en stuepike som viste at 
det var umulig å leve på lønna. Sva
ret fra bedriftsledelsen sier det 
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meste: nå må dere ikke blande inn 
følelser i dette da! 

Jo vi skal blande inn kvinners vir
kelige liv. Vi skal vise fram hva 
kvinner virkelig tjener og hva det har 
å si for hvordan vi kan leve, hva vi 
har råd til og hva vi ikke har råd til, 

. hvordan vi blir avhengige av menna 
våre, osv. Og vi skal plante krava 
våre i trynet på dem uten å pakke 
dem inn i prosenter og overheng og 
etterslep og hele nasjonaløkonomi
en. Istedenfor å slå Berge i prosent
regning skal vi utfordre ham til å 
lage et budsjett for å leve av ei kvin
nelønn. Og vi skal lage aksjoner og 
demonstrasjoner der raseriet kan få 
utløp, ikke sitte stille og vente på at 
LO-ledelsen skal ordne opp på top
pen. 

Det er Kvinnefrontens oppgave å 
gå i spissen for dette opprøret; det er 
ingen andre som gjør det for oss. Det 
må begynne med at vi gjør lønna vår 
til et felles problem i gruppene og 
med at vi driver aktivt støttearbeid 
til dem som er i kamp. Også på dette 
kampavsnittet dreier det seg om å 
bygge opp kvinners sjøltillit og stolt
het, vi er eksperter på vår egen lønn 
og våre egne liv. 
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10 kroner timer -20.000 
i året i tillegg nå. 
Noen viktige tall 
Kvinner er lavtlønte, det er en gam
mel sannhet. Men det har bare vært 
halve sannheten. For vi er ikke bare 
lavtlønte, vi er kvinnelønte. Det er 
faktisk slik at på tvers av bransjer og 
yrker tjener kvinner relativt likt. 

For å heve kvinnelønna krever 
Kvinnenes tariffaksjon et tillegg på 
10 kroner pr. time eller 20 000 i året 
ved dette oppgjøret. 

Kvinnene tjener mindre enn menn 
- og likere. 

I 86 lå gjennnomsnittslønna for 
kvinnene både i industri, varehandel 
og rutinemessig kontorarbeid mel
lom 110 - 120 000. 

Flertallet av kvinnene i kommu
nesektoren (unntatt Oslo og 
Bærum) lå i lønnstrinn 16, 117 640, 
med 70 OJo i 15-17 113-121 000. Da 
har vi allerede fått med oss områder 
der over halvparten av de yrkesakti
ve kvinnene jobber. 

I 86 var tilsvarende tall for menn 
i industri - 142 500 
varehandel - 150 000 
rut.kontor - 127 500 

73% av menna lå over lønnstrinn 
17, 23.2 OJo av menn i 15 -17. 

Disse talla viser at menn både har 
høyere lønn og mye større spred
ning. 

Gjennomsnittslønn skjuler man
ge forskjeller, bla. at mange tjener 
mindre. Men det er også mindre 
lønnsforskjeller blant kvinnene in
nen hvert område enn blant menn. I 
industrien er forskjellen mellom 
høyeste og laveste bransje-timelønn 
for menn ca.80 kroner, dvs. ca 156 
000 kroner i året, mens den for kvin
ner er ca 25 kroner eller 43 000 i året. 
Lønnsforskjellene mellom kvinner 
var i tillegg blitt mindre fra 86 til 87, 
for menn større . 

Disse talla gir begrepet kvinne
lønn en utvida mening. Uansett 
begrunnelse som varierer fra bransje 
til bransje og helt ulike typer arbeid 
kommer altså kvinnene ut temmelig 
likt. Også kvinner med utdanning 
som førsko lelærere, sykepleiere, 
o.a. ligger nærmere lønna til andre 
kvinner enn lønna til menn med ut
danning på tilsvarende nivå. 

Vi vil derfor påstå at kjønn teller 
mest. KVinner lønnes som kvinner, 
menn lønnes som bakere, sjåfører, 
heismontører eller saksbehandlere. 

Går det an å leve av kvinnelønna? 
SIFO - Statens institutt for for

bruksforskning har laget et såkalt 
standardbudsjett for et rimelig nøk
tert forbruk. Som bla.kan regnes ut 
for hushold av ulik størrelse. En 
kvinne som lever alene vil ifølge det-
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te budsjettet trenge 4850 kroner 
måneden utenom bolig og strøm og 
ferie. 

En kvinne med et barn i skoleal
der ville trenge 7030 + bolig, strøm 
og ferie. 

Med barn i barnehage 7400 + bo
lig, strøm og ferie . 

Idag tjener det store flertallet av 
kvinnene under 125 000. 

Gj .snittlig industriarbeiderlønn 
2.kvartal var ca. 125 000 for kvinner 
og 141 000 for menn uten tillegg . 
(Med tillegg var talla 131 000 mot 
156 000.) 125 000 tilsvarer mellom 
lønnstrinn 17 og 18. 

125 000 i året gir en utbetaling 
stort sett under 6500 i måneden. 

Sammenlikner en dette med for
bruksutgiftene blir det klart at 
kvinnelønna ikke er til å leve av. 

I tillegg kommer boligutgifter 
som bl.a.i Oslo kan være skyhøye. 
5-6000 kroner i måneden er ikke 
uvanlig. Se vedlagt regneeksempel. 

Her finnes ikke penger til luksus
forbruk. Kvinner har ikke råd til å 
vise moderasjon. 

Kvinnenes Tariffaksjon krever ei 
lønn til å leve av og forsørge unger. 
Vi mener det trengs en kraftig heving 
av kvinnelønna og krever ei økning 
ved dette oppgjøret på 10 kroner pr. 
time eller 20 000 i året. 

- Prisstigningen var i 87 på 8 OJo, 
men det ble gitt O i generelt tillegg. 
For alle dem som ikke har lokal 
lønnsglidning betyr det O i lønnstil
legg. For 88 er prisstigningen bereg
na til 50Jo. Dette blir tilsammen mer 
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enn 130Jo prisstigning. Kravet om 
20000 utgjør ca. 160Jo på en lønn på 
120000. Dette er derfor bare såvidt 
mer enn prisstigninga. 30Jo skal dek
ke renteøkningen + begynne på en 
virkelig heving av kvinnelønna . 

Dette er derfor et beskjedent 
krav. 

- 20000 i tillegg vil bringe kvinne
ne opp i mot det som idag er gjenn
omsnittlig industriarbeiderlønn 
uten tillegg. (141000 2.kvartal 87) 

- 10 kroner timen er ikke et uvan
lig krav i lokale forhandlinger. 
Kvinnene må få dem ved det generel
le tillegget. Mange forbund med 
mange kvinner stiller høye, rimelige 
krav . 

Eks. Kristiansund Handel og 
Kontor stiller krav om 2000 kroner 
måneden for å komme opp i en topp
lønn på ca. 125 000. 

Kvinnelønna er relativt sett lik og 
er et felles problem. Kvinnene må 
derfor slåss sammen for felles he
ving av lønna. På tvers av bransjer 
og arbeidsplasser, privat og offent
lig må kvinnene kreve et høyt gene
relt kronetillegg. 

Bare det generelle tillegget når 
fram til alle kvinner. Se vedlagt ma
teriale fra Kvinnefronten. 

Vi støtter kampen for å forsvare 
den lokale forhandlingsretten. Sam
tidig mener vi det er avgj ørende for 
kvinnelønna at fagbevegelsen står 
samla om å sikre et felles lønnsnivå. 

Vi mener også det er viktig å slåss 
for å forbedre lavtlønnsgarantien 
med sikte på å gjøre den individuell. 

Kvinnenes tariffaksjon 25.1 88. 
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Hva går det an å gjøre? 
Spørsmål til diskusjon. 

En viktig ting det går an å gjøre er å 
samle de jentene er kjenner, enten de 
har erfaring fra fagforening, kvin
nearbeid eller er interessert i lønna 
si , for å diskutere kvinnelønna. 

1. Ta en runde i gruppa der hver 
enkelt forteller hva de gjør på job
ben og hva de tjener på det. 

Og hva de vet om lønna si i for
hold til andre på jobben, 
• ulikheter mellom kvinner og 

menn når det gjelder både hva de 
gjør og hva de tjener, 

• ulikheter heltid/ deltid, unge/ 
eldre, norske innvandrere 

Og hva de vet om hva slags tariffav
taler som regulerer lønna deres og 
hva slags krav fagforeninga har 
reist, lokalt eller sentralt. 

Kanskje også hva de tjener i for
hold til eventuelle menn/ samboere. 

(Noen vet mye og noen vet lite, 
poenget er å få fram det vi vet, noen 
kan det i fagforenings / tariffspråk, 
andre kan snakke om konkrete for
hold og personer på en enkelt jobb . 
Det er viktig at ikke bare dem som 
kan de formelle reglene forteller. 
Alle vet noe om forholda på sin 
jobb.) 

Materialet fra runden kan dere 
bruke på ulike vis, hvis det er noen i 
gruppa som har lyst til å jobbe videre 
med det. Regne ut gjennomsnitts
lønn og lønnsforskjell. Se på hva 
slags jobber som er best betalt og 
hvorfor . Regne ut hvor mye dere vil
le gå opp i lønn om det ble 6 timers 

dag med full lønnskompensasjon. 
En mulig oppgave på grunnlag av 

en slik runde kunne være å finne ut 
hvor mange i gruppa som ligger an 
til å bli minstepensjonister og hva 
som måtte til for å oppnå tilleggs
pensjon. 

Det går også an å finne ut mer om 
kvinnelønna i kommunen dere bor i. 

2. Ta deretter utgangspunkt i det
te heftet og diskuter påstanden om 
at kjønn teller mest. At kvinner løn
nes mer som kjønn enn som ulike 
typer arbeidere/ arbeidstakere. 

Diskuter påstandene om at det er 
kvinnenes egen skyld fordi de 
• ikke jobber for lønna, men for å 

komme seg ut 
• jobber for lommepenger og eks

tra luksus 
• finner seg i så mye, ev. andre lik-

nende argumenter dere har møtt. 

3. Diskuter hva dere kan gjøre for å 
vise fram hva kvinner faktisk tjener 
og for å heve kvinnelønna? 

Skrive avisinnlegg? Lage flere dis
kusjonsmøter? Selge hefter? 

4. Hva er tariffoppgjør og hva be
tyr de for kvinnelønna? Diskuter ev. 
den aktuelle situasjonen. 

Hvordan kan vi gjøre tariffopp
gjørene til en viktig kvinnepolitisk 
kamp? En kamp som angår alle som 
er opptatt av kvinnesak, og alle van
lige kvinner som sliter med lav lønn. 
Hvordan kan dere jobbe med Kvin
nenes tariffaksjoJl? 
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Kvinnenes tariffaksjon 
Grunnlaget 
Vi krever en lønn til å leve av og for
sørge unger med - opp med kvinne
lønna! 

Kvinner tjener mindre enn menn. 
Det er vanskelig å klare seg på ei 
kvinnelønn, spesielt med unger. 
Samtidig har kvinner hardt arbeid, 
både ute og hjemme. Lav lønn og 
nedsatt arbeidstid gjør at kvinnene 
ender opp som minstepensjonister. 

Flertallet av kvinnene tjener gans
ke likt uansett jobb. I 86 lå gjennom
snittslønna for kvinnene både i 
industri, varehandel, hotell og re
staurant og rutinemessig kontorar
beid rundt 113 - 117 000. 

70% av kvinnene i kommunene 
(utenom Oslo· og Bærum) lå i 
ltr.15-17, dvs. fra 113 000-121000, 
med flertallet i ltr .16 117 640. 

Det er mindre lønnsforskjeller 
blant kvinner innen hver bransje. I 
industrien er forskjellen mellom 
høyeste og laveste timelønn for 
menn ca. 72 kroner, dvs. ca 150 000 i 
året, mens den for kvinner er ca.22 
kroner eller 45 000 i året. 

Derfor gir det mening å snakke 
om kvinnelønna, ikke bare lønna in
nen enkelte yrker eller bransjer. 
Kvinnelønna er et felles problem. 

Det står ingen steder at kvinner 
skal ha lav lønn fordi de er kvinner . 
Egne lønninger for kvinner ble i 
prinsippet avskaffet i perioden 
1961-67 etter at Norge sluttet seg til 
internasjonele regler om likelønn i 
1959. I stedet fant man andre måter 
å gjøre det på. Det ble som med 

mannen som ville fra nissen flytte, 
nissen ble med på lasset. 

Noen steder heter det ulike lønns
grupper, i stat og kommune heter 
det lønnstrinn. Felles er at kvinners 
arbeid regnes som er minst verd og 
ligger i de laveste lønnsgruppene. 
Noen steder står kvinnene ved 
samlebånd, mens menn stiller ma
skinene. Andre steder har skiller 
mellom kvinner i produksjon og 
menn på verksted og lager. Mange 
steder har menns jobber andre navn 
eller ulike former for arbeidsleder
titler som gir dem høyere lønn. 
Hvordan er det der du jobber? 

Uansett begrunnelse og helt ulike 
typer arbeid kommer altså kvinnene 
ut temmelig likt. Også kvinner med 
utdanning som sykepleiere, førsko
lelærere og andre typiske kvinneyr
ker ligger nærmere andre kvinner 
enn menn med utdanning på tilsva
rende nivå. Kjønn teller mest. 

Grunnlaget for dette er at vi ikke 
regnes som egentlige arbeiderer, 
som forsørgere. Vi lønnes for å spe 
på familiens inntekt. Uansett om vi 
har familie eller sjøl er eneforsørge
re. Dette står i skarp motsetning til 
det virkelige liv, der kvinner er sjøl
stendige mennesker som lever alene, 
forsørger unger eller deler de stadige 
høyere utgiftene med dem de velger 
å leve sammen med. 

Vi må derfor stille spørsmålet 
sammen: Hva gjør vi med kvinne-
lønna? · 

Hittil er dette • spørsmålet ikke 
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vært særlig fram.roe i tariffoppgjø
ret. Selv ikke i oppgjøret i 86. Enda 
det mye var kvinnelønna det dreide 
seg om. De cateringansatte i Nord
sjøen streika (flertall kvinner), lavt
lønnsgarantien i Hotell og Restau
rant og Bekledning sto i fokus for 
lock-outen, det ble streika i kommu
nesektoren(flertall kvinner). Han
del og kontoransatte på Vinmono
polet streika. Men svært få snakka 
om kvinnelønna. 

Nulloppgjøret 87 rammet kvinne
ne hardest, fordi kvinner i svært 
liten grad jobber i bransjer og på ar
beidsplasser der det gis lokale tillegg 
av betydning. Ca 80 OJo av LOs kvin
nelige medlemmer har ingen eller 
svært liten glede av lokale tillegg. De 
måtte med nødvendighet gå ned i re
allønn. 

Kvinnefronten har derfor an
meldt LO-ledelsen til Likestillings
ombudet for brudd på Likestillings
loven. Svaret LO sendte Likestil
lingsombudet gjentok bare 
premissene for nulloppgjøret og tok 
overhode ikke opp som noe problem 
at kvinnene ble rammet hardest. 

Vi står nå overfor et nytt tariff
oppgjør. I tillegg skal stat og 
kommuneansatte forhandle allerede 
I.januar om tillegg for i år. Over 
halvparten av kvinnene jobber i of
fentlig sektor, og her er kvinne
regjeringa den direkte motpart. Den 
sitter på pengesekken og nøkkelen 
til en kraftig heving av kvinnelønna, 
som også ville få konsekvenser for 
andre lavtlønte kvinner. 

Det er viktig ikke åla seg skremme 
av tariffspråket og de formelle regle
ne. Tariffoppgjør angår alle som er 
opptatt av kvinner og lønn, enten de 
er faglig eller kvinnepolitisk enga
sjerte. Skal vi slå gjennom med våre 
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krav er det nødvenidg at flest mulig 
kvinner er med i diskusjonen. 

V ed oppgjøret i 88 må vi vise fram 
at kvinnene har felles krav. 

Derfor har vi tatt initiativ til Kvin
nenes tariffaksjon. Hensikten med 
aksjonen er å samle flest mulig bak 
konkrete krav for å heve kvinneløn
na, legge størst mulig press bak 
krava, og jobbe for støtte til kvinner 
som står oppe i kamper om kvinne
lønna. 

Undertegnede, initiativtakere til 
Kvinnenes tariffaksjon, oppfordrer 
kvinner - og menn - til åta opp disku
sjonen om hva som må til for å heve 
kvinnelønna, både i klubber og for
eninger, i kvinneorganisasjoner/ 
grupper og uformelt på arbeidsplas
sene. Forslag til krav til tariffopp
gjøret ligger vedlagt. Vi kan også 
skaffe mer stoff om kvinners lønn. 

Samtidig vil vi oppfordre alle til å 
støtte kvinners aksjoner for høyere 
lønn. 

Vi vil gjerne høre fra dere. Skriv 
til oss om reaksjoner på dette brevet, 
krav som blir vedtatt osv. 

Men vennlig hilsen 
Eva-Lill Bekkevad, Kvinnefron

tens utvalg for kvinner og arbeid, 
Britt Bergsund, medlem av Hotell 
og Restaurant, Kjersti Bernardi, sty
remedlem i klubben Oslo Nye Tea
ter, Anne Karin Bråten, klubb- leder 
Apotekernes Laboratorium, Eliane 
Ingebrigtsen, medlem av Handel og 
Kontor, Siri Jensen, Kvinnefrontens 
utvalg for kvinner og arbeid, Synnø
ve Lie, klubbleder Linjegods Alnab
ru. Bente Løvås medlem av NNN, 
Tone Paulsen, leder av Gaustad per
sonalforening, Unni Rustad, for
kvinne i Kvinnefronten, Inger Lise 
Ski, leder av kvinneutvalget i Akers
hus lærerlag. 
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Forslag til krav ved tariffoppgjøret 88 
Vi krever en lønn til å leve av og for
sørge unger med - opp med kvinne
lønna! 

• Nei til nulloppgjør - kvinner 
har ikke råd! Nei til at andre refor
mer settes opp mot økning av lønna. 

• Høyt generelt kronetillegg! 
Både for dem som jobber i privat 
sektor og i offentlig . Generelle til
legg er det eneste som når alle kvin
ner, uavhengig av forholdene i den 
enkelte bransje. Kronetillegg gir 
mest til dem som har minst. Slike til
legg må kjempes fram av fagbeve
gelsen i fellesskap mot NAFs press 
for å innføre større lønnsforskjeller. 

• Individuell lavtlønnsgaranti 
på 90 OJo av gjennomsnittlig industri
arbeiderlønn. Kraftig heving av 
minstelønna i offentlig . 

Lavtlønnsgarantien må sikre en 
minstelønn for hver enkelt, ikke be
regnes som ulike former for gjenn
omsnitt. Samtidig er en slik 
garantiordning viktig fordi den 
knytter lønna til ulike grupper av ar
beidsfolk sammen. De som er i stand 
til å kjempe til seg lokale tillegg, 
trekker andre med seg fordi de hever 
gjennomsnittet. NAF vil framfor alt 
bli kvitt den sammenhengen. 

• Lokal forhandlingsrett til dem 
som ikke har det i dag. 

Selv om lokale forhandlingsrett i 
dag har begrensa betydning for 
kvinnene, har den en del steder gjort 
det mulig for kvinner å heve lønnin
gene sine lokalt. Lokal forhand
lingsrett kan øke oppmerksomhet 

og diskusjon rundt lønna og gir mu
ligheter for kamp om kvinnelønna 
på den enkelte arbeidsplass. 

• 6 timers normalarbeidsdag 
med full lønnskompensasjon innen 
1992. 

En slik arbeidstid er nødvendig 
for at kvinner skal kunne jobbe full 
dag og ha full lønn . I dag er ulik ar
beidstid hovedårsaken til at kvinner 
har halvparten av menns inntekt, 
når både lønninger og trygder regnes 
med. Dette kravet er derfor også et 
lønnskrav for kvinner. 

Samtidig er det et krav for å gjøre 
hverdagen levelig. 

Erfaringene fra den siste arbeids
tidsforkortelsen har vist at det er 
nødvendig å kreve 6 timersdagen 
innført i ett jafs. Oppdeling i halvti
mer, der hver halvtime skal for
handles lokalt, vil trekke i langdrag 
og kan lett føre til alle mulig andre 
ordninger enn redusert daglig ar
beidstid. 6 timersdagen under ett vil 
også gjøre det lettere å legge om skif
trutiner og slåss for st illingskom
pensasjon bl.a. i helsesektoren. 
Arbeidet med å planlegge en slik 
gjennomføring av 6-timersdagen må 
starte nå. 

Samtidig blir det ved dette opp
gjøret viktig å stå imot arbeidsgiver
nes press for å få utvida den daglige 
driftstida og få mer skift under dek
ke av økt fleksibilitet. 

Vi oppfordrer til å reise disse kra
va i klubber og foreninger. Skriv til 
oss om resultatet! 
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Kvinnefronten anmelder LO 
til Likestillingsombudet 
Til Likestillingsrådet Oslo 3.3.87 

KVINNEFRONTEN vil hevde at 
LO-ledelsen ved å frafalle krav om 
generelt tillegg ved mellomoppgjø
ret i vår, handler i strid med Likestil
lingsloven paragraf 3, annet ledd, 
annet punktum: 

«Som forskjellbehandling regnes 
videre en handling som faktisk vir
ker slik at det ene kjønn på urimelig 
måte stilles dårligere enn det annet». 

KVINNEFRONTEN vil hevde at 
bortfall av sentrale tillegg faktisk 
virker slik at det på urimelig måte 
stiller kvinner dårligere enn menn. 

Hovedårsaken til at dette rammer 
kvinner spesiellt, er at kvinner i ho
vedsak jobber i yrker og bransjer der 
det gis små eller ingen lokale tillegg. 
Blant annet jobber over 56 OJo av 
LOs kvinnelige medlemmer i offent
lig sektor, mot bare 29 OJo av menne
ne. 

Men også innenfor hver enkelt 
bransje, finnes det mange eksempler 
på at lønnsglidningen er lavere for 
kvinnene . 

Dette henger blant annet sammen 
med at lokale tillegg i stor grad gis 
for å konkurrere om attraktiv ar
beidskraft i privat sektor. Dette vil 
ofte si menn; dels fordi de faktisk 
har større kvalifikasjoner, dels fordi 
kvinners kvalifikasjoner ofte regnes 
som medfødte egenskaper. 

Bortfall av sentrale tillegg vil på 
denne bakgrunn føre til økte lønns
forskjeller mellom kvinner og 
menn. 

Kvinnene i LO 
Vi skal nedenfor raskt gå gjennom 
hvor kvinnene befinner seg og mu
lighetene for lokale tillegg. Samtidig 
er det viktig å ha klart for seg at LOs 
nullkrav har betydning utover Los 
egne medlemmer . Både fordi tarif
fene har en god del å se for uorgani
serte, og fordi LO krever at også 
andre organisasjoner skal vise mo
derasjon. 

Talla nedenfor bygger på LOs 
egen statestikk over medlemstall pr. 
utgangen av 4. kvartal i 1986. Vi har 
også støttet oss på lønnstatestikken 
fra NAF for 3. kvartal, opplysninger 
fra forbund og enkeltpersoner. Så
vidt vi vet er det gjort lite, både i de 
enkelte forbunda og LO som helhet, 
for å systematisere talla ut fra pro
blemstillingen vi har resist. Vi må 
derfor ta forbehold for detaljene i 
framstillinga, og vil gjerne ha mulig
heten til å komme tilbake med ytter
ligere dokumentasjon. 

LOs medlemmstall ved utgangen 
av 4.kvartal 86 var 785 573, hvorav 
498 148 menn (63,40Jo) og 287 425 
kvinner (36,60Jo). 

(Alle talla inkluderer pensjonis
ter, og i den grad det er svært ulik 
andel pensjonister i forbunda, er det 
en systematisk feilkilde.) 

162 360 kvinner eller 56,50Jo av 
kvinnene jobber innafor offentlig 
sektor sektor, uten mulighet for lo
kale lønnstillegg, mot 144 808 eller 
290Jo av mennene. · 
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42 863 kvinner eller 14,90Jo finnes 
innafor Handel og Kontor; flertallet 
av disse et organisert innafor handel 
og her gis minimal lønnsglidning. 
Handelens Arbeidsgiverforening 
står utafor NAF slika t LO-kravet 
formelt ikke gjelder for deler av den
ne bransjen. men det spiller sjølsagt 
en viktig rolle for hvilke krav som vil 
bli stillt og mulighetene for å få noe. 

Innafor kontor er det noe mer va
riasjon med tillegg, men lønna for 
lavere kontorfunksjonærer ligger 
omtrent på nivå med gjennomsnitt
lønna for kvinner i industrien 
(Lønnstatestikk 1984 fra SSB), så 

det er ikke snakk om så store tillegg . 
13157 kvinner eller ca. 4,50Jo av 

kvinnene finnes innenfor Hotell og 
Restaurant. Området har ikke lokal 
forhandlingsrett, men lønningenne 
kan vurderes. Lokale tillegg spiller 
svært liten rolle. 

9769 kvinner eller ca. 3,40Jo er or
ganisert i Bekledning. Området har i 
hovedsak normallønnsoverens
komst og lokale tillegg spiller en 
minimal rolle. 

Innafor Arbeidsmannsforbundet 
finns ei gruppe på 5 500 - 6000 ren
holdere der det store flertaller er 
kvinner. Disse har også normal-

En helt nødvendig« tradisjonell» kvinnejobb som ingen robot kan eller bør overta, men 
til ei lønn det ikke går an å leve av. «Pleie og omsorgsyrker bør heves til lønn og status 
som minstrtilsvarer typiske mannsyrker» heter det i Sosialdepartementets handlings
programf or likestil/ing. 
Når blir det virkelighet? Foto Leif Gabrielsen. 
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lønnsoverenskomst, dvs. i praksis 
uten lokale tillegg. 

Om vi legger sammen disse tunge 
kvinneområdene, der lokale tillegg 
spiller svært liten rolle, kommer vi 
opp i 81 % av LOs kvinnelige med
lemmer. 

Summerer vi de samme områdene 
for menn, blir tallet 34% . 

Hvis vi omvendt ser på områder 
der lokale tillegg spiller en stor rolle, 
får vi et annet bilde. 

Om vi regner Bygning, Elektriker 
og Kraftstasjonsarbeider forbun
det, Grafisk, Jern og metall og 
Kjemisk, finner vi 43 ,5 OJo av menna. 
Hvis vi i tillegg tar med deler av Ar
beidsmannsforbundet (Bergverk og 
anlegg), NF A TF og deler av NNN 
og Transport kommer vi opp i godt 
over 50% av de mannlige medlem
mene. Mens kvinnene i de først
nevnte forbunda utgjør 9% av de 
kvinnelig mendlemmene. Og her 
kan vi bare legge til beskjedne deler 
avNNN. 

Enda finnes det også innafor disse 
bransjene eksempler på at lønnsglid
ningen er størst der menn jobber. 
F.eks. i Grafisk der lønnsglidningen 
er minst på bokbinder og i eske/ 
kartonasje, der flertallet av kvinne
ne i bransjen finnes. 

I Kjemisk skiller vaskerier og ren
serier seg ut som lavtlønnt kvinne
bransje med lav lønnsglidning. 

Innenfor næring og nytelse der 
det finns 14 626 kvinner, eller ca. 5 OJo 
av kvinnene, er bildet mer sammen
satt. 

Likevel finner vi klare kvinne
bransjer som hermetikk, og bransjer 
med ca. 50% kvinner som konserves 
og fiskeindustri som i liten grad får 
lokale tillegg. 

Disse talla gir samla grunnlag for 

å hevde at å avstå fra generelle tillegg 
slår ulikt ut for de to kjønn og ram
mer kvinner hardest. 

Rammer dette på en urimelig må
te? 

Sentrale tillegg er det viktigste 
middelet til å oppretthode kjøpe
krafta til store grupper lønnstakere . 
Når de bortfaller, står bare de lokale 
1gJen. Gjennomgangen av talla 
ovenfor gir grunnlag for å hevde at 
minst 80% av kvinnene går ned i 
reallønn. Tallet for menn er vanske
ligere å anslå, men over 50% jobber 
i bransjer der lokale tillegg spiller en 
stor rolle. 

Når kvinnene fra før er de lavest 
lønte, blir dette klart urimelig. 

Dette bekreftes av LOs egne tall. 
LO opererer med en gjennom

snittlig lønnsvekst i 87 på 6,5 OJo. For 
privat sektor innkluderer det blant 
annet en lønnsglidning på 2,5%, 
som vi har påvist ikke kommer alle 
til gode. 

I tillegg regner regjeringa en pris
stigning på 8% (mot en lønnsvekst 
på 6,5%) Prisstiginga siste måned 
var 9,4% i forhold til samme tid i 
fjor. 

Det er derfor helt klart at de som 
ikke oppnår betydelige lokale til
legg, vil gå ned i reallønn. 

Dette vil sjølsagt også ramme 
mange menn. Men vårt hovedpoeng 
i denne sammenheng er at det fak
tisk vil slå hardere ut for kvinner . 

Vi vil forøverig vise til Likelønns
rådets gjennomgang av betydninga 
av de sentrale tilleggene for lønns
forskjellene mellom kvinner og 
menn i Likelønnsrådets oppgaver og 
virksomhet 1959-1971, s.13: 

«Det ser ut til at det særlig er de 
generelle tileggene som har bidratt 
til tilnærmingen mellom fortjeneste-
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ne for kvinner og qienn under gjenn
omføringen av likelønnsavtalen i 
industrien . Dette er i så fall en para
lell til den utviklingen som fant sted 
i perioden 56-52, da kvinner og 
menn fikk like store dyrtidstillegg.» 

Siri Jensen har seinere stillt spørs
målet om ikke det samme var tilfelle 
for perioden 70-76/77. (upublisert 
1982). 

Lavtlønnsgarantien 
Lavtlønnsgarantien fortsetter å gjel
de, og det kan kanskje innvendes at 
den vil opprettholde reallønna eller 
veie opp for at menn i større grad får 
lokale tillegg. 

Det holder ikke. 
Det viktigste er at garantien bare 

gir et tillegg til et lite mindretall av 
kvinnene. Den gjelder ikke store 
områder som offentlig ansatte og 
Handel og Kontor. 

Bare fastlønnte innafor Hotell og 
Restaurant, ansatte i bekledning, 
samt noen innafor NNN og Kjemisk 
har noe som helst igjen, såvidt vi har 
oversikt over. 

Dvs. under alle omstendigheter 
under 1 OOJo av kvinnene i LO. 

Dette må sees i forhold til at minst 
800Jo av kvinnene vil gå ned i real
lønn. 

Det er og slik at hensikten med 
lavtlønnsgarantien, slik den er ut
forma, er at ingen bransje skal ligge 
under 850/o av gjennomsnittlig indu
striarbeiderlønn. Samtidig påviser 
Einar Hysvær (NNN) i Arbeider
bladet at den ikke engang makter 
det. 

Fiskematfabrikkene lå i 3.kvartal 
86 på 81 OJo, hermetikk på 81,50/o 
fjærfeslakteriene på 800Jo og iskrem
fabrikkene på 78,50/o av industriens 
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lønnsgjennomsnitt. 
Nulloppgjøret vil bringe dem 

enda lenger bak. 
Lavtlønnsgarantien regnes også 

ut etter gjennomsnittet i bedriften. 
Dette innebærer at mange lavtlønn
te ikke ser noe til den, om det i 
samme bedrift er folk med høyere 
lønn. 

Tilslutt, garantiordningen kom
mer alltid på etterskudd: Mens 
sentrale tillegg normalt gis fra 
1. april eller 1. mai, blir garantitil
legga ikke utbetalt før 1. oktober. 

Hensikten er her ikke å gå inn på 
garantiordningen i sin fulle bredde. 
Vi ønsker bare å vise at den på ingen 
måte kan erstatte sentrale lønnstil
legg for det store flertallet av kvin
ner. 

LOs forutsetninger 
Nye forhandlinger for offentlig sek
tor. 

Representantskapet i LO åpner 
for at offentlig sektor skal kunne 
forhndle om eventuelt tilleg dersom 
lønnsglidningen i privat sektor går 
utover de 2,5% som er beregnet i 
LOs årslønnsvekst på 6,50/o. Dette 
er utelukkende en åpning for for
handlinger, ikke noe konkret krav . 

Desuten er det slik at offentlig an
satte, uansett lønnsglidning i privat, 
vil gå ned i kjøpekraft med en lønns
vekst på 6,50/o og en prisstigning på 8 
-90/o. 

Representantskapet i LO har også 
i almene vendinger stilt krav om 
skjerpa kontroll med prisene , tiltak 
for å senke rentenivået og et mer ef
fektivt skattesystem. 

Vi kan ikke se at disse forutset
ningene har noen betydning for den 
argumentasjonen vi har lagt fram 
ovenfor. 
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Konklusjon. en urimelig måte ved at det store 

Når LO-ledelsen frafaller krav om 
sentrale tillegg, slår dette ulikt for 
kvinner og menn, og rammer faktisk 
kvinner hardest. Kvinner rammes på 

flertallet av dem som allerede er la
vest lønte, må gå ned i reallønn. 

Handlingen er derfor i strid med 
Likestillingsloven, paragraf 3, annet 
ledd, annet punktum. 

Oslo 3.mars 87 . 
For kvinnefrontens utvalg for kvinner og arbeid 

Siri Jensen 

Pr 4 . kv. 1986 
F O R B U N D 

MENN KV !NNER TOTALT 

r-
Aro.part1ets Presseforb . 730 1 1 6 846 
Forb. for Arb.led . T.Funk 14 220 

):,. 
1 0 1 0 15 238 

Arbeidsmandsforbundet 27 753 11 211 38 964 :i:: . .. 
Barnevernpedagogforbundet 360 943 1 309 0 

Norges Befalsforbund 3 854 35 3 889 
(/) ... . 

8ekledn1ngsarbe1derforb . 3 236 9 769 13 005 0 

Bygningsindustriarb.forb . 59 584 1 505 61 089 ~ 

El.- og Kraftstasjonsforb 2 6 44 5 6 1 2 27 057 C) 

Fengselstjenestemannsforb 1 402 304 1 706 ):,. 

Grafisk Forbund 10 689 4 156 14 845 c:: :i:: ... ...... c:J Handel og Kontor 17 952 42 863 60 815 ..... . . . . . . .. 
~ Hotell- og Rest . arb.forb. 3 526 1 3 157 16 683 (/) 

Jern- og Het. arb . forb. 88 867 12 296 101 163 ~ ):,. 

Jernbaneforbundet ....... 20 900 1) 1 000 21 900 ):,. 
(/) 

Kjemisk Indultriarb.forb. 31 120 7 127 33 247 .._ L, 

Kommuneforbundet ........ 56 979 115 81 0 172 789 -!'-- 0 

Lokomotivmannsforbundet 2 4 55 5 2 460 ::._ :i:: 

Musikerforbundet .... .. . . 1 362 586 1 948 i n, 

Norsk Olje- og Petro- :i:: 

Kjemisk Fagforbund .... . . 3 749 1 389 5 138 ~ (/) 
r-

Nærings- og Nyt.mid.arb . f 20 027 1 4 626 34 653 -... 
Papirindustriarbeiderforb 11 634 1 498 13 1 32 (O :a: 
Postfolkenes fellesforb.: 16 048 1) 11 384 27 432 

Q:, 
0) n, 

Sj~mannsforbundet . . ..... 12 307 1) 1 000 13 307 0 
Skog- og Landarbeiderforb 7 328 454 7 782 r-
Skolenes Landsforbund .. . 2 353 834 3 187 n, 
Sosionomforbundet ....... 1 11 2 3 095 4 207 :a: 
Telefolkenes Fellesforb.: 12 065 5 011 17 076 (/) 

Tjenestemannslaget ... . .. 1 9 34 7 22 140 4 1 487 -i 
Transportarbeiderforb . . . 15 864 1 017 1 6 881 ):,. 

Treindustriarbeiderforb. 4 457 1 343 5 800 r-
Vernepleierforbundet .... 415 1 123 1 530 r-

Til sammen ..... . . . ...... 498 1 48 287 425 785 573 
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LOs svar til ombudet 
Frafall av krav om generellt tillegg 
ved mellomoppgjøret våren 1987 -
forholdet til likestillingsloven. 

Landsorganisasjonene har mot
tatt Likestillingsombudets brev av 
6.mars 1987. 

Landsorganisasjonen har følgen
de kommentarer til klagen: 

1. I 1986 ble det gjennomført for
bundsvise oppgjør. Alle avtalene er 
to-årige og gjelder fra I .april 1986 til 
31.mars 1988. 

Både i offentlig og privat sektor 
ble det avtalt regulerings-bestem
melser som ga rett til sentrale for
handlinger for annet avtaleår. I 
bestemmelsene heter det blant an
net: 

«Før utløpet av I .avtaleår skal det 
opptas forhandlinger mellom 
N .A.F. og LO om eventuelle lønns
reguleringer for 2. avtaleår, samt 
pris og lønnsutviklingen i 1. avtale
år.» 

det er ikke hjemmel for sentrale 
forhandlinger på andre grunnlag 
enn det foran siterte. 

2. Representantskapet i LO ved
tok 24. februar 1987 ikke å fremme 
krav om sentrale lønnstillegg ved 
mellomoppgjøret 1987 overfor noen 
arbeidsgiversammenslutning. Kopi 
av vedtaket vedlegges. 

Til orientering nevnes at Cen
tralstyret i N .A.F. den 29. januar 
d.å. hadde truffet et vedtak hvor det 
ble fastslått at det ikke var rom for 
generelle lønnstillegg. 

I forhandlingsmøtet mellom 
N.A.F. og LO 9.mars 1987 var par
tene enige om at det ikke var grunn-

lag for å foreta lønnsreguleringer 
for 2.avtaleår i henhold til den avtal
te regulerings bestemmelse. 

3. Representantskapets vedtak 
om ikke å fremme krav om generelle 
tillegg bunner særlig i en vurdering 
av 

- reguleringsbestemmelsenes ord
lyd 

- hva det er mulig å oppnå gjenn
om sentrale forhandlinger i h.h.t. 
tariffavtalens bestemmelser, og 

- hvilke konsekvenser det ville in
nebære å fremme krav om generelle 
lønnstilllegg i den nåværende øko
nomiske situasjon. 

Den økonomiske situasjon forut
settes kjent. 

Landsorganisasjonen vil ikke 
unnlate å peke på at organisasjonen 
skal ivareta medlemmenes interesser 
på lang sikt. De krav som fremsettes 
må være realistiske. I den brede og 
sammensatte vurderingen som må 
foretas vil naturlig nok hensynet til 
sysselsettingen stå sentralt. 

Det kan ikke være i strid med like
stillingslovens regler å unnlate å 
fremme krav, ut fra slike betrakt
ninger . 

4. Kvinnefronten har fremholdt 
at unnlatelsen av å fremme krav er 
en handling som faktisk virker slik 
at det ene kjønn på urimelig måte 
stilles dårligere enn det annet. kvin
nefronten har i den forbindelse vist 
at kvinner i hovedsak jobber i yrker 
og bransjer der det gis små eller in
gen lokale tillegg. 

Det er riktig at adgangen til åkre
ve forhandlinger ·om lokale tillegg 
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varierer for de uljke tariffområder. 
Dette henger bl.a. sammen med at 
lønnsystemene er forskjellige. Dette 
er igjen et resultat av de forhnad
linger som tidligere er blitt ført for 
bundsvis. Representantskapet i LO 
må selvfølgelig forholde seg til den 
faktiske og tariffrettslige situasjon 
på forhandlingstidspunktet, og har 
ingen mulighet for å påvirke adgan
gen til, eller manglende adgangen 
til, å kreve lokale tillegg. 

5. Landsorganisasjonen vil ikke 
unnlate å peke på at konsekvensen 
av Kvinnefrontens argumentasjon, 
vil være at LO var forpliktet til å 

I 

framsette krav om generelle tillegg 
ut fra likestillingshensyn uansett om 
det var grunnlag for kravet i tariff
avtalene, og uten hensyn til den 
økonomiske situasjon på forhand
lingstidspunktet. Tilsvarende ville 
for så vidt gjelde for moderate 
krav/ oppgjør, idet det like fullt ville 
være tariffrettslig adgang til å kreve 
lokale forhandlinger på enkelte for
bundsområder. 

En slik argumentasjon er ikke 
holdbar, verken rettslig eller tariff
politisk. 

Landsorganisasjonen kan for sin 
del heller ikke se at det gavner like
stillingsarbeidet å fremsette krav 

l · 

, VI l013HFR: ~ 
'VI lØl{fW, . .)()NI~. 

NA ff Ou }(Vf!!J , 
~ lit J({Ji/11/ !liflj/f)N 
mtA'l!II!, 

Sjukepleiere i Tromsø demonstrer mot bruk av tvungen voldgift juni 1986. 
Foto: Elisabeth Sausjord 
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som det verken er grunnlag for etter 
tariffavtalen, eller etter en vurdering 
av den økonomiske situasjonen på 
forhandlingstidspunktet . 

6. Landsorganisasjonen er av den 
oppfatning at Representantskapets 
vedtak av 24. februar 1987 faller 
utenfor generalklausulen i likestil
lingslovens paragraf 3. I den for-

bindelse vises til Ot. p_rp. nr . 1. 
(1977-78) side 10, hvor det heter: 

«Utenfor generalklausulens om
råde faller en handling som har en 
saklig begrunnelse, dvs. som både 
var sann og relevant (eller aksepta
bel) i sin sammenheng.» 

Dette må i høyeste grad sies å gjel
de for Representantskapets vedtak. 

Med hilsen 
Landsorganisasjonen i Norge 

Leif Haraldseth 
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Kvinnefronten kommenterer 
Til Likestillingsombudet 24.6.87 

Vi har mottatt kopi av LOs brev til 
likestillingsombudet av 25. 3. 87. Vi 
beklager at vi ikke har vært i stand til 
å svare før nå. Vi har følgende kom
mentarer til brevet: 

I. Brevet fra LO bestrider over
hodet ikke vår påstand - at nullopp
gjør rammer kvinner og menn ulikt. 
Heller ikke tilbakevises påstanden 
om at minst 80% av LOs kvinnelige 
medlemmer vil gå ned i reallønn, 
dvs. at dette på en urimelig måte 
rammer kvinnene. 

Kvinnefronten oppfatter dette 
som en indirekte bekreftelse på våre 
påstander. Kvinne fronten merker 
seg at LO ikke på noen måte ser det 
som noe problem at representant
skapets vedtak først og fremst går 
utover lavtlønte kvinner. Størstede
len av svaret går istedet med til å 
forsvare det som riktig og nødven
dig. 

2. LO legger stor vekt på ordlyden 
i reguleringsbestemmelsene for 2. 
avtaleår, og at det ikke er hjemmel 
for sentrale forhandlinger på andre 
grunnlag. Videre legges stor vekt på 
den økonomiske situasjonen. 

Kvinnefronten mener at det kan 
diskuteres om den aktuelle økono
miske situasjon er så svart som LO 
vil ha det til. Uansett har LO valgt en 
bestemt måte å møte denne situasjo
nen på som på en urimelig måte 
rammer kvinnene. Dette er ikke den 
eneste mulighet i en slik situasjon. 
Uten at Kvinnefronten vil ta stilling 
til det konkrete forslaget, vil vi nev
ne at det i representantskapsmøtet 

f.eks. ble foreslått å kreve generelle 
tillegg for inntekter under en viss 
grense. Det går etter vår mening ikke 
an å framstille representantskapets 
vedtak som en naturnødvendig kon
sekvens av den økonomiske situa
sjon . Den økonomiske og forde
lingspolitiske situasjon er slik i dag 
et det nettop må være en oppgave 
for LO å finne andre typer løsnin
ger. Kvinnene behøver ikke alltid 
bære byrdene. 

3. LOs svar kan i punkt 5. opp
fattes som om det ikke er grunnlag 
etter tariffavtalen for å stille krav 
som ikke særlig rammer kvinner . I 
punkt 4 pekes på at LOs represen
tantskap ikke har ansvar for de ulike 
avtalene som forbundene har for
handlet fram tidligere. Samtidig står 
det at representantskapet må for
holde seg til dennfaktiske og tariff
rettslige situasjon på forhandlings
tidspunktet. 

Kvinnefronten vil presisere at vi 
ikke krever inngrep i lokale avtaler, 
men tvertimot at LO må tilpasse sine 
sentrale krav til den faktiske situa
sjon som de ulike tariffavtalene 
skaper. Representantskapet må ta 
ansvaret for konsekvensene av ved
taket. 

4. LO hevder at organisasjonen 
må ivareta medlemmenes interesser 
på lang sikt. 

Kvinnefronten er nettopp opptatt 
av lønnsutviklingen for kvinner på 
lang sikt. Det lavtlønte kvinner ta
per nå kan være svært vanskelig åta 
igjen i en situasjon der arbeidsgiver
ne presser hardt . for større lønns-
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forskjeller. Det er også påvist i 
Likestillingsrådets årsrapport at li
kelønnsutviklingen i industrien er 
stoppet opp. 

Vi vil også vise til LOs handlings
program der det blant annet (side 
56-60) heter at LO vil: 

- utforme tariffpolitikken med 
sikte på en fortsatt utjamning og en 
mer rettferdig inntektsfordeling 
bl.a. ved å videreføre arbeidet med å 
forbedre garantiordningen. 

- arbeide for at en større del av 
lønnstilleggene fastsettes i de sentra
le oppgjørene. 

5. LOs svar viser til Ot.prp. nr. 1 
(77-78): 

«Utenfor generalklausulens om
råde faller en handling som har en 
saklig begrunnelse, dvs. som både 
var sann og relevant (eller aksepta-

m i 
;,"'I * 
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bel) i sin sammenheng.» 
Kvinnefronten vil hevde at svært 

mange tiltak som rammer kvinner 
og menn ulikt, har en saklig begrun
nelse, sålenge det er fullt ut godtatt 
som saklig å holde kvinners interes
ser utenfor vurderinga. Kvinner og 
menn står i ulik samfunnsmessig 
stilling og de fleste politiske beslut
ninger, selv om de er begrunna i helt 
andre forhold, vil ha likestillingspo
litiske konsekvenser. Vi har ikke 
studert proposisjonen, men vi kan 
vanskelig tenke oss at dette står 
ukvalifisert. I såfall ville general
klausulen innskrenkes kraftig. 

På dette grunnlag vil Kvinnefron
ten opprettholde sin påstand om at 
kravet om n·ull i generelt tillegg vå
ren 87 er i strid med likestillingslo
vens paragraf 3. 

Med vennlig hilsen 
Kvinnefronten 

25 000 ansatte i stat og kommune streika i seks dager under tariffoppgjøret i 1984 før 
regjeringa slo til med tvungen lønnsnemd. Foto: Odd Jglebæk 
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Støtte til lærerstreiken 
Støtteuttalelse til lærerstreiken. 

Lærarkamp er kvinnekamp - full 
støtte til lærarstreikane ! 

Kvinnefronten støtter fullt ut dei 
lønnskrava som er stilt frå læraror
ganisasjonane, og dei streikar og 
aksjonar som no er i gang for å vinna 
fram i denne lønnskampen. 

Den kampen de fører gir mot og 
inspisasjon for alle som kjemper for 
rettferige krav - stå på til de har fått 
innfridd krava. 

Til for tredve år sidan hadde kvin
nelege lærarar tariff-festa lågare 
lønn enn mannlige lærarar. I dag er 
kvinnene i fleirtall blant lærarane. I 
dag har alle lærarar «kvinne-lønn». 
Felles for kvinnelønna i dei fleste yr
ke er at den er svært vanskeleg å leva 
av. Fleire og fl eire kvinner ønsker no 
å vera økonomisk sjølvstendige, og 
fleire og fleire har ikkje noko val: dei 
må forsørga seg sjølve på lønna si. 

'~i 

"J.:·' .. ·· .. l· .• ·• ' -.. . '·· ;i 
.'.f'J 

Læreryrket har blitt et kvinneyrke, med kvinnelønn. Men heller ikke lærerne kan leve 
av kvinnelønn. Her fra demonstrasjonen mot bruk av tvungen voldgift i tariffopp
gjøret i 1986. Foto: Ola Sæther 
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Dette gir lønnsopprøret blant 
kvinnene ei bortimot eksplosiv 
kraft, krav.et om ei lønn til å leve av 
tvinger seg fram. 

Når ulike lokale lærarorganisa
sjonar no har valgt å gå til full streik, 
har dei stilt seg i spissen for ein viktig 
kamp for ei stor kvinnedominert yr
kesgruppe. Dei har samtidig stilt seg 
i spissen for ein viktig del av kvinne
kampen akkurat no, og viser veg for 
andre lågtlønnsgrupper som alt har 
vedteke - eller er i ferd med å formu
lera liknande lønnskrav. 

Som i dei fleste andre lågtlønns
grupper fører det for lærarar ingen 
individuelle vegar vekk frå lågtløn
na. Berre felles aksjonar kan gi von 
om å vinna fram . 

Når lærarane stiller sine rettferdi
ge krav, blir dei møtt med «samfun
nets økonomiske elendighet», 
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Noreg «har ikkje råd» til å innfri 
krava. 

Det er på høg tid å spørja om sty
resmaktene meiner vi «har råd til » å 
leggja ned skolen! Vi ønsker at vi 
framleis skal ha ein god skole der 
ungane får eit godt pedagogisk og 
fagleg tilbod utan omsyn til foreldra 
sin økonomi og sosiale status. Der
som lærarane ikke får innfridd sine 
lønnskrav, vil privatisering og klas
sedeling av skoleverket bli ein av 
følgjene. 

Vi oppmodar kvinneorganisasjo
ner, fagorganisasjoner og spesielt 
kvinnefrontgruppene våre til å støt
ta læraraksjonane moralsk og 
økonomisk! 

Opp med lærarlønnene! For ein 
god skole for alle! 

Vedtatt på Kvinnefronten lands
styremøte 31. 1. 88 

Flere tekster av Siri – se Siris kommode (www.sirijensen.no)
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Kvinnekainp for kvinnelønn 
Et studie- og debatthefte fra Kvinnefronten 
Du kan bli med å diskutere. 

Synes du det er tull å kalle LO-ledelsen for brem
seklosser i kvinnekampen? 
Stusser du over påstanden: Menn lønnes etter 
kvalifikasjoner, kvinner lønnes som kjønn. 
Synes du tariff oppgjørene er «vansklige»? 

I heftet kan du lese om kvinnelønna og hvorfor 
den er lav, du kan lese Kvinnefrontens anmeldel
se av LO til Likestillingsombudet og hvordan 

· det gikk! 
Du får kanskje et nytt syn på kvinner og lønn, 
og mange ideer til hva det er mulig å gjøre. 

Bli med i Kvinnefronten. 

Kvinnefronten i Norge 
Boks 53, Bryn, 0611 Oslo 6 
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