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Lønnsoppgjøret 197 4 fra et 
kvinnesynspunkt 
aY Siri UstYedt og Bente Ltwaas 

Lønnsoppgjøret er en styrkeprøve 
Formelt er et lønnsoppgjør en endring av de avtaler om 
lønns- og arbeidsforhold som gjelder mellom arbeidernes 
og arbeidsgivernes organisasjoner. Oppgjøret skjer ved at 
arbeidernes organisasjoner setter fram krav, arbeidsgiver
ne kommer med tilbud, og tautrekkingen begynner. Der
som forhandlingene ikke fører fram, kan begge parter 
gå til lovlige aksjoner, streik eller lock-out. 

Lønnsoppgjøret er derfor en direkteimnfrontasjon mel
lom arbeidere og arbeidskjøpere, der arbeiderne gjennom 
sine organisasjoner har mulighet til å kreve endel av de 
verdier de sjøl har skapt, i form av bedre lønn, bedre 
arbeidsforhold, velferdstiltak o.s.v. Arbeidskjøperne gir 
ikke friV!illig avkall på profitt, og prøver å framstille 
det som umulig for industrien å oppfylle kravene. Resul
tatet er derfor ikke først og fremst avhengig av argumen
ter, men av styrke; hvor sterkt arbeiderklassen står, hvoi; 
hardt den er villig til å slåss for kravene, hvor godt 
den er organisert og forberedt på kamp. 

Sosialdemokratene som idag står i spissen for lønnsopp,
gjørene, forsøker å framstille -det hele som et spørsm~l 
om samarbeid, der en gjennom forhandlinger kommer 
fram til et «rimelig» kompromiss, der begge parter må 
fire. Det trues nok med streik, men det blir sjelden noe 
av. Utgangspunktet deres er at arbeiderne og arbeids 
kjøperne har felles interesser. Men så lenge hoveddriv_.,. 
kraften er profitt, vil arbeidskjøperne forsøke å pressljl 
utgiftene til arbeidskraften ned, mens arbeiderne må 
kjempe for skikkelig lønn, sikkerhet, arbeidsforhold o.s.v. 
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Å tildekke dette tjener bare til å svekke arbeidernes stil
ling - og å la arbeidskjøperne breie seg med argumen
ter om industriens vanskeligheter. Dette ser vi i lønns
oppgjø.ret. Allerede i kravene som stilles, tar LO-ledelsen 
mer hensyn til arbeidskjøpernes bekymringer enn til den 
reelle økonomiske forverringen for arbeidsfolk. Ved årets 
oppgjør f. eks~ startet Jern og Metall med et krav på 
7,5 0/o i generelt tillegg, mens skikkelig kompensasjon for 
prisstigningen ville gi ca. 20 0/o. 
' Konsekvensen av dette for oss som kvinnelige arbeidere 

er at for å få kravene våre gjennom i et lønnsoppgjør, 
kan vi ikke først og fremst basere oss på å overbevise 
gjennom argumenter, uansett hvor rettferdig kravene våre 
er. Vi må organisere oss og være forberedt på å sette 
makt bak våre krav, og vi må skaffe oss støtte, fra andre 
kvinner og fra våre mannlige arbeidskamerate~. 

Alle kan stille krav ! 
Lønnsoppgjøret starter med at det er adgang for klubber 
og enkeltpersoner til å sende inn forslag til krav til sine 
foreninger. Disse behandles så av foreningene, noen steder 
på medlemsmøte. Alle forslag sendes så videre, med eller 
uten anbefaling til forbundsstyret eller tilsvarende organ 
som bestemmer de endelige krav. Når forhandlingene er 
sluttført går resultatet til uravstemning, og hvis forslaget 
stemmes ned, kan arbeiderne gå cil streik. 

Det fine med denne ordningen er at alle formelt kan 
delta i utforming av krav, og at alle får gi sin stemme 
til slutt. I dag er det imidlertid få som kommer med 
forslag til krav, mye fordi ledelsen ikke legger forholdene 
til rette. Få vet at de kan stille krav, få vet hvordan 
de skal uttrykke det de er misfornøyde med i konkrete 
krav, og dette rammer nok i enda større grad kvinner. 
Enkelte steder er de begynt å behandle kravene grundig 
i klubbene, og det gir alle bedre muligheter til å delta. 

Men videre har medlerumene ingen kontroll med hvilke 
krav ledelsen plukker ut, en har ingen garanti for at 
ikke viktige krav faller ut på veien. 
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Likevel, framgangsmåten gir muligheter for kvinner · 1 

til å gå sammen og fremme sine krav, få støtte for dem 
i klubber og foreninger, presser dem oppover, og ha mu
ligheten for å stemme nei til et dårlig resultat. Derfor: 
Foran neste oppgjør - undersøk fristen for innlevering 
av krav i ditt forbund., still krav, prøv å få med deg 
andre kvinner, få støtte i klubben, eller send inn forslag 
sjøl! Fristen er vanligvis i september/oktober for de fa
gene som har oppgjør om våren. Og - la oss stemme 
nei, hvis kravene våre .ikke fører fram! 

Krev forbundsvise oppgjør! 
For første gang siden 1963 har LO denne gang gått inn 
for forbundsvise oppgjør, - etter hardt press fra grunn-. 
planet. Dette betyr at hvert LO-forbund forhandler di
rekte med sin arbeidsgiverorganisasjon, istedenfor at LO 
sentralt forhandler med NAF. Det er flere grunner til 
at grunnplane~ i fagbevegelsen har presset fram dette: 
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uansett snakk om lavtlønnsprofil har de siste oppgjø
rene ikke g1tt noen virkelig heving av de lavtlønte. 
økonomisk Jører forbundsvise oppgjør til at de ster
keste forbundene kan gå i spissen og få gjennom skik
kelige krav og på den måten heve lønnsnivået i indu
strien som helhet, og gjøre det ' lettere for andre å 
oppnå tilnærmet samme resultat. Omvendt fører fel
lesoppi;jør til at alle må rette seg etter de bedriftene 
som står svakest når det generelle tillegget skal fast
settes. Dette virker ikke slik at hvis Jern og Metall 
får litt mindre, vil det komme kvinnene i tekstilindu1 
strien tilgode - det er ulike arbeidskjøpere som må 
ut med pengene. Jern og metallarbeiderne kan støtte 
arbeiderne i Tekstil på to måter: ved å være med 
å heve lønnsnivået i industrien og ved å støtte dem 
når de tar opp kampen for sine krav, blant annet 
i form av penger i en eventuell konflikt. . 
Presset på de sterkere forbundene til å stille lave «soli11 
dariske» krav, fører istedet til at de slutter å interes-
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sere seg for lønnsoppgjøret og tar sitt igjen i lokal 
lønnsglidning. Men dette fører til at de svakere for
bundene må slåss alene for et skikkelig oppgjør. Jern 
og Metalls krav i år på 7,5 0/o, var f.eks. for lavt 
for industrier uten lønnsglidning. 
Forbundsvise oppgjør styrker arbeidsfolks kontroll 
med kravene og med resultatet av oppgjøret. ' 
Forhandlingene kan gå mer konkret inn på lønns
og arbeidsforhold. Det er spillerom for å ta opp man
ge flere saker og være mer direkte, enn når LO skal 
samle krav for alle forbund, Når det gjelder kvinnene, 
vil det gi oss muligheter til å si noe mer enn f.eks. 
lik lønn for likt arbeid som har vært sagt i mange 
år. Istedet vil vi kunne stille krav som peker på hvor
dan dette konkret kan løses innen hver enkelt bransje. 
Forbundsvise oppgjør gir større mulighet for at hvert 
forbund får stemme for seg og eventuelt sette makt 
bak kravene i form av streik. Ved fellesoppgjør vil 
en streik bli enormt omfattende, og vil trolig føre 
til at staten griper inn. Ved fellesoppgjør kan videre 
et stort flertall i et forbund stemme nei, uten at det 
trenger å få noen konsekvenser. 
Forbundsvise oppgjør fører derfor det som skjer, nær
mere grunnplanet. 

Generell konklusjon. Forsvar lønnsoppgjøret! 
Lønnsoppgjøret er en viktig styrkeprøve der arbeider
ne retter sine krav om konkrete lønns- og arbeidsfor
hold direkte mot arbeidskjøperne, og arbeidskjøperne 
må betale. 
Dersom vi bruker de muligheter som er, kan alle delta 

·i å utforme krav og presse dem videre, - og alle 
tar stilling til det endelige resultatet gjennom avstem
ning. Streik er lovlig dersom forslaget blir stemt ned. 
Høytlønte og lavtlønte, kvinner og menn, har fell~ 
interesser av å sikre forbundsvise oppgjør. 
Lønnsoppgjøret er en viktig sak for alle fagorganiser
te, og _det er verdt å forsvare. 
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I den senere tid har det vært mer snakk om å la staten 
lvæ.re med i lønnsoppgjørene, for å ta mer nasjonaløko
nomiske hensyn. Det er viktig å være klar over at en 
slik utvikling langt på vei v.il frata folk den direkte 
muligheten de idag har til å slåss for lønns- og arbeids
forhold. Forbundsvise oppgjør ville bli meget vanskelig. 
Motparten vil bli mer uklar, avstanden til beslutningene 
vil bli større, oversikten over hva krav og tilbud egentlig 
betyr vil bli vanskeligere og kontrollen svakere. I tillegg, 
dersom staten skal inn, kan arbeiderne risikere at kravene 
blir betalt med deres egne skattepenger, og arbeidskjøper
ne blir si:ttende med profitten. Eksempel er våren 1973 
da indekstillegget ble gitt dels i form_ av et direkte til
legg i lønnen og dels som prislettelser ved økte statlige 
subsidier. Prislettelsene var det umulig for folk å kontrol
lere, de kokte dessuten mye bort; og subsidiebeløpet kom 
jo for en stor del fra folk sjøl. 

Lønnsoppgjøret 197 4 
Si~astonen foran oppgjøre! var preget ~v oppstyret !11ndt 
olJeknsen. Det ble framstilt som konJunkturene na var 
meget usikre. I virkeligheten står norsk industri i en meget 
gunstig posisjon på grunn av oljen. Samtidig har prisstig
ningen betydd en alvorlig forverr.ing for folk - så for
holdene skulle ligge til rette for en skikkelig lønnsøkning. 
Men sosialdemokratenes hensyn til arbeidskjøpernes be
kymringer slo ikke feil. 

De generelle tilleggene ble alt for lave i forhold til 
prisstigningen. 1,25 pr. time ble standard, pluss lavtlønns
tillegg for endel bransjer og enkelte andre tillegg. 1,25 
pr. time tilsvarer en lønnsøkning på ca. 6,25 0/o i Jern 
og Metall, mens ca. 20 0/o ville vært rimelig utfra prisstig-
ning og produksjonsøkning i perioden. 

Videre ble kravet om helautomatisk indeksregulering: 
med full kompensasjon for prisstigningen heller ikke inn 
fridd, det betyr at lønningene stadig vil henge mer etter 
prisstigningen. · 

Dette er kort de generelle trekkene ved dette oppgjør 
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- la oss -så se spesielt på hvordan kvinnene kom ut 
av dette. Vi kan dele det i tre områder: 

a. Lønnsforholdene i lavtlønnsyrker der det jobber mange 
kvinner. 

b. Generelle krav om lik lønn for likt arbeid. 
c. Spesielle krav som dreier seg om kv.innenes eller fami-

liens forhold. 

a) Lavtlønnsyrkene forblir lavtlønnsyrker 

Lønnsmessig diskrimineres kvinnene idag på mange måter: 
- flest kvinner jobber i lavtlønnsyrker · 

innenfor de fleste bransjer har kvinnene lavere betalte 
jobber og er plassert i andre lønnsgrupper, lønnsklas-
ser e.l. ' 
de får i liten g.rad opplæ11ing på arbeidsplassen og 
får sjeldnere mer ansvarsfullt arbeid. 
kvinner lønnes ennå enkelte steder dårligere enn menn 
for nøyaktig samme arbeid _ 
kvinner jobber enkelte steder mer på akkord 
kvinners erfaring og utdannelse verdsettes lavere enn 
menns. 

La oss ta et eksempel: 
I Sjokolade, innenfor Næring og Nytelse, tjente kvinner 

i 3. kvartal 1972 i gjennomsnitt kr. 13,00 pr. time, eller 
under kr. 30 000,- i året. Menn i samme bransje tjente 
ca. kr. 16,00 pr. time! Dette skjer ved at alle arbeids
operasjonene er plassert i en av fire lønnsgrupper - og 
de jobbene som jentene utfører er selvsagt plassert lavest. 
Denne gang var kravet at man skulle få vekk den laveste 
lønnsgruppen og heve lønnen for dem som da ble i den 
laveste. De som lå dårligst an, skulle få et tillegg på 
ca. 36 °/o eller kr. 5,- på ett år, mot de høyere lønns
gruppene ca. 15 0/o. Slik skulle en både heve nivået for 
de lavest lønte og redusere forskjellen. 

Resultatet ble at den laveste gruppen ikke ble fjernet, 
men splittet, ca, halvparten av operasjonene ble flyttet 
til neste gruppe, resten ble stående. 
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For dem som ble stående, ble resultatet: 
1. år: 
kr. 1,25 gen.tillegg + lavtlønnstilleg 0,60 = 1,85 pr. t. 
2. år: 
kr. 1,-' gen.tillegg + lavtlønnstillegg 0,30 = 1,30 pr. t. 

· Tilsammen 3,15 pr. t. 

For dem som rykket opp en lønnsgruppe kommer kr. 0,90 
i tilegg, 

d.v.s. 1. år: 2,75 
2. år: 1,30 

Tilsammen: 4,05 

Noen får også fordel av økte ansiennitetstillegg, 0,25 
hvert 2. år, 3 ganger. 

Mot kravet om en økning på kr. 5,- pr. time for 
ett år, ble resultatet kr. 1,85 for dem som ble stående 
i laveste lønnsgruppe, og kr. 2,75 for dem som rykket 
et hakk opp. , 

Dette resultatet hever ikke lønnsnivået i Sjokolade i 
forhold til annen industri. Et lavtlønnstillegg på kr. 0,90 
pr. time på 2 år er altfor lite tatt i betraktning at denne 
industrien ikke har noe særlig lønnsgLidning. Lokal lønns
glidning ligger i de mer høytlønte industrier godt over 
kr. 0,90 pr. time i en 2-års periode. Dette betyr at av
standen mellom industriene heller øker. 

Resultatet løser heller ikke kvinnediskrimineringen in
nenfor Sjokolade. Noen rykket opp og fikk bedret sitt 
lønnsnivå - og det er bia. Men fortsatt eksisterer en 
meget lav lønnsgruppe med bare kvinner, og fortsatt er 
de aller fleste kvinner i den nest nederste lønnsgruppen. 
I tillegg kommer at det er flest kvinner på akkord, og 
tariffavtalen inneholder at en skal gjennomføre akkord 
i størst mulig grad. Akkor9arbeidet gjør inntekten mer 
ustabil, og lønnen går atskillig ned hvis maskinene står. 

Disse resultatene er typiske for en rekke industrier der 
det jobber mange kvinner: Tekstil, Konfeksjon, Skotøy'" 
Vaskeri, Renseri, Tobakk. Alle har fått de vanlige k • 
1,25 pr. time pluss et lite lavtlønnstillegg, fra kr. 25,50-

, . 
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kr. 38,25 pr. uke over 2 år, tillegg som på ingen måte 
hever nivået i disse yrkene. 

Videre har det skjedd visse endringer med den. laveste 
lønnsgruppen, dels er den fjernet, dels er endel av arbeids
operasjonene flyttet opp en gruppe, som i Sjokolade. Det
te betyr lønnsforbedringer for endel kvinner selvom de 
fortsetter å ligge lavest, og en viss, liten endring i retning 
av likere lønnsforhold for kvinner og menn. Enkelte ste
der har disse forbedringene liten betydning fordi tillegge
ne der faller bon hvis lønningene fra før ligger over 
tariffen, og det er svæn vanlig. 

~il tross for mange vakre ord om heving av lønnen 
for de lavtlønte, viser resultatet av oppgjøret noe annet. 
Hvorfor? 

Aspengren sier i «Fri Fagb-evegelse» nr. 12 -74: 
«Vi · må ha lov til å si at vi har kommet godt ut 

av oppgjøret. Betydelige generelle tillegg er gitt, men 
fremfor alt ser det ut som om lavtlønnsområdene har 
oppnådd et godt resultat. LO har omlag 250 000 medlem
mer som hører til lavtlønnsgrupper. Kan vi i løpet av 
noen år skaffe dem arbeidsplasser i høytlønte yrker, vil 
det være et vesentlig bidrag til å løse et vanskelig pro.'. 
blem.» 

En god løsning av lavtlønnsproblemet vil altså ikke væ
re heving av lønnen i disse yrkene, men å fly,tte arbeiderne 
over i andre industrier! · 

Oljemeldingen fra regjer.ingen bebuder nedleggelse av 
70 000 arbeidsplasser i såkalt utsatte næringer for dermed 
å frigjøre krefter til oljeutbyggingen. Dette vil i stor 
grad ramme industrier der det i dag jobber mange kvin
ner. Men vil disse nye arbeidsplassene, i høytlønte indu
strier, ligge der arbeiderne og først og fremst kv,innene 
bor, slik Tekstil, Konfeksjon, Sko o.l. gjør nå? Trolig 
ikke, istedet vil kvinner i utkantene måtte søke til press
områdene for å få arbeid. 

Det er derfor viktig å merke seg tendensen i lønnsopp
gjøret og Aspengrens ord. Vi må reise krav om skikkelig 
lønnsnivå i disse industrigrenene og om arbeidsplasser der 
folk bor. 

43 

Flere tekster av Siri – se Siris kommode (www.sirijensen.no)



Men er det mulig? Vil ikke høye lønnskrav føre til 
at bedriftene går konkurs? Dette blir et viktig spørsmål, 
fordi enhver bedriftsleder i en slik industri · vil bruke 
det som et avgjørende argument'. Svaret må bli at det 
er ikke først og fremst lønnskravene som knekker utsatte 
bedrifter idag: 

Jakten på høyest mulig profitt, gjør at kapitalen hel
ler investeres i olje. 
Sterkere monopolisering gjør 'at ·de store _kan knekke 
svakere konkurrenter ved å holde lavere priser -

iallfall en stund - til de sjøl har monopol og kan 
presse prisene opp. 
Distriktenes Utbyggingsfond, Folketrygdfondet og 
bankene yter støtte og lån til de store, sentrale bedrif
tene, ikke til de små. 
Skattesystemet virker hardest på de utsatte bedriftene. 
Bedriftene betaler arbeidsgiveravgift etter antall an
satte istedet for å betale av omsetningen. Arbeidskre
vende industri taper på dette, de nyeste, gjennomrasjo
naliserte bedriftene tjener på det. 

Konklusjonen må bli at det er monopolene og staten som 
må endre sin politikk, ikke arbeiderne som skal gi avkall 
på lønnen. Vi har eksempler på at arbeidere frivillig ha:r 
gått ned i lønn for å red.de bedriften, - bare måneder, 
senere er bedriften gått konkurs. Vi må kreve at staten 
fører en politikk som tar sikte på å bevare arbeidsplasse-'
ne i denne industrien - ikke ta sikte på 'å rasere dem 
til fordel for oljeutbygging. Og de kan bare bevares der,1 
som de opprettholder et skikkelig lønnsnivå. 

Lik lønn for likt arbeid 

Den økte oppmerksomheten omkring likestilling har ført. 
til at generelle likelønnskrav er kommet med i oppgjøre. , 
Som eks. kan nevnes Grafisk, der en oppnådde enighe 
om følgende formulering: «Lønnsbestemmelsene i overenst 
komsten gir like forhold for kvinner og menn. Parten 
er enige om at de sentrale og lokale forhold i størrt1 
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grad må legges til rette, gjennom blant annet opplæring 
og arbeidsfordeling, slik at kvinner og menn i praksis 
kan sikres like vilkår.» 

Slike resultatet har meget begrenset verdi, fordi de ikke 
trenger å bety noe konkret. Men det peker klart på•betyd
ningen av at kvinnene i de enkelte forbund sjøl formule
rer helt konkret hva likelønn betyr hos dem, innenfor 
deres lønnssystem. I Oslo bokbinderfor~ing er det f.eks. 
vedtatt å jobbe for lik lønn for ufaglærte kvinner og 
menn. Innenfor kartonnasje betyr det vekk nied lønns
gruppe 2, som er den laveste, med_ flest kvinner. 

Flere kvinner i kamp 

Flere kvinnegrupper har tatt opp · kampen for å heve 
yrket lønnsmessig ved dette oppgjøret. 

Rengjøringsassistentene organisert i Norsk Arbeids
mannsforbund hadde 11,91 og 11,66 i timen alt etter 
hvor de jobbet. De krevde at timelønnen skulle opp i 
16,50 pluss et tillegg på 1,80 2. år. Over 1000 gikk onsdag 
12. juni ut i streik for dette, ledet av forbundet . .Arbeids
folk jevnt over støttet denne streiken. De fleste vet at 
rengjøringsassistentenes arbeid er hardt arbeid med ube
kvem arbeidstid; kvinner som jobber ettermiddag, natt 
eller grytidlig morgen ofte i tillegg til fullt arbeid i hjem
met. Bare Libertas-bladet NA var ute med en reaksjonær 
tegning av «vaskeballetten». Resultatet ble en timelønn 
på 16,- og et tillegg på 1,50 2. år - en seier. Resul
tatet betød også at de gikk over fra akkord til fast lønn. 

I tillegg har streiken virket til å organisere mange flere 
av rengjrøingsassistentene, og dermed har de bedre grunn
lag for videre krav. For støtte har ikke alltid vært så 
selvsagt som i år. Ifjor streiket rengjøringsassistentene ved 
Kongsberg Våpenfabrikk ulovlig i 3 uker, uten støtte 
fra forbundet. Det ga ikke direkte resultater, men de 
fremhevde sjøl at de mente streiken hadde hatt betydning 
på lengre sikt. Trolig var den vel med å presse fram 
streiken i år. 
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Undervurdering av rengjøringsarbeid finnes ellers ikh 
bare i NÅ. Rengjøringsassistentene .i staten hadde sitt:1 
gamle krav om å komme inn på regulativet i likhet medl 
andre statsansatte, et enkelt krav om å bli sett på som; 
likeverdige. De kom inn i år, men på laveste trinn begyn,. 
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nerlønn i lønnsklasse 6 Il, d.v.s. 17,40 pr. time. For mange 
. betød dette derfor ikke noen stor direkte lønnsforbedring. 
I tilleg~ kommer at de ikke fikk godskrevet sin ansienni
tet. 5 ars arbeid -ga 2 års ansiennitet, 10 års arbeid ga 
4 års ansiennitet lønnsmessig. Mange av assistentene har 
jobbet lenge i staten, og ville derfor vært oppe i en time
lønn på 21,95 (lønnsklasse 10 IV) dersom· arbeidet deres 
hadde blitt regnet med, mot nå 18,70 (6 IV). · 

Dette er igjen et eksempel på at kvinners arbeid og 
erfaring ikke vurderes like høyt som mennenes, staten 
er ikke her noe unntak. · 

Også for sykepleierne står kampen om å heve lønnsni
vået i et undervurdert kvinneyrke. Sykepleierforbundets 
gamle krav har vært kravet om opprykk to lønnsklasser 
for alle, d.v.s. en økning av lønnsnivået med 1,30-2 · 
kr. pr. time. Sykepleieraksjonen -72 stilte krav om tre 
lønnsklasser - likevel var kravet denne gang bare de 
gamle to, sykepleierne var derfor fast bestemt på å få 
dette gjennom, om nødvendig ved streik, og streik ble 
forberedt. Men denne gruppen fratas i praksis sin streike
rett - Stortinget vedtok tvungen voldgift. Stortingsrep
resentantene snakket så pent om kravene o.s.v., men i 
virkeligheten fratar de sykepleierne retten til å kjempe 
gjennom rettferdige krav. 

Resultatet ble at ingen opprykk skulle skje før 1/5-75, 
da skulle de aller fleste rykke opp to lønnsklasser. For 
noen stillinger skal dette først avgjøres seinere. 

Flertallet blir da liggende i lønnsklasse 12 med opprykk 
til 15 IV etter 12 år, d.v.s. fra 38 000-52 450. For svært 
mange tar det atskillig mer enn 12 år å nå topplønn, 
fordi arbeidet er vanskelig å kombinere med hjem og 
små barn, slik at de fleste må være noen år borte fra 
yrket. 

Dette er altså lønnsnivået i et yrke med meget vanskelig 
arbeidstid, der arbeidspress og ansvar er steinhardt -
med svær underbemanning de fleste steder. Når staten 
idag strammer inn på bevilgningene til helsesektoren, er 
det lite som tyder på .at forholdene vil bedre seg. Rasjo-
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nalisering ~jør. at det ~adig blir m~r ansvar , på færre 
folk. For a bli sykepleier kreves 3 ars utdannmg, med 
gratis arbeid på sykehus, .minimal støtte og vanskelige 
lånemuligheter. Til sammenlikning kan nevnes at en lærer 
i grunnskolen starter i 13 II og stiger til 17 IV, etter 
20 år, d.v.s. fra 43 080-58 090. Lønnsoppgjøret har altså 
fra neste år innfridd kravet om to klassers opprykk, men 
lønnsnivået for sykepleierne viser fortsatt at kvinners ut
danning og arbeid ikke verdsettes skikkelig. 

Nye kvinne- og familiekrav 

Noen avdeling.er av Norsk Tjenestemannslag har ved det
te oppgjøret satt fram fire krav av spesiell interesse: 

statsdrevne barnehager i statsbedrifter 
6 mnd. svangerskapspermisjon 
kortere arbeidstid for småbarnsforeldre (NRK foreslo 
6 timer) med full kompensasjon. 
Fravær p.g.a. barns sykdom likeberettiget med annet 
fravær. 

Ledelsen i Statstjenestemannskartellet reagert~ først på 
disse kravene med å kalle dem luksuskrav, krav fra 
bedrestilte kvinner: Dette førte til kraftig reaksjon, og 
istedet ble det sagt at dette ikke var tariffkrav men at 
man her måtte gå lovveien. Ansatte kvinner i NRK samlet 
inn underskrifter bak kravet om at disse kravene skulle 
med til forhandlingsbordet, men de kom ikke med. Ikke 
denne gang, men de peker framover. Ved neste oppgjør 
vil disse eller liknende krav bli stilt igjen, og da av mang 
flere - og det er v.iktig at slike krav ikke blir stemplet 
som særkrav som ikke hører med i oppgjøret. 

-Oppsummering 

Her er bare brukt noen eksempler på resultater av opp 
gjøret, men vi tror de er ganske typiske. 

for små lavtlønnstillegg som ikke hever nivået i ind 
striene det gjelder 
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sniå, pos1t1ve, men helt utilstrekkelige forsøk på å 
minske lønnsforskjellene gjennom helt eller delvis å 
fjerne laveste lønnsgruppe der det stort sett bare er 
kvinner. Også Oslo kommune har gått den veien og 
fjernet de to laveste klassene. 
en viss nivåheving i spesielle yrker som lenge har 
ligget i bakleksa, rengjøringsassistentene, sykepleierne. 
Dette har skjedd som resultat av kamp. Spesielt har 
sykepleierne måttet tåle mye hard motstand både un
der sykepleieraksjonen -72 og nå. Men det har vist 
at kamp nytter! Likevel, lønnsnivået er fortsatt preget 
av undervurdering av kvinners arbeid, erfaring og 
utdanning. 

Vi kommer igjen! 

Dette lønnsoppgjøret har til en viss grad vært preget 
av økt bevissthet om kvinnenes stilling. 

likelønn har vært med som generelt krav. En av LO's 
jubileumsparoler har vært lik lønn for likt arbeid 
to kvinnegrupper har vært i konflikt, rengjøringsas
sistenter og sykepleiere. De -har stått meget enhetlig 
og har til dels fått igjennom sine krav 
nye, typiske familiekrav er stilt for første gang ved 
lønnsoppgjøret. Typisk er likevel at det har vært mer 
prat og «velvilje» for de fleste yrker, enn konkrete 
krav og resultater. Vi kan ikke vise til omfattende 
forbedringer for kvinnene, men en viss vilje til små
flikking på systemet. Familiekravene ble direkte av
vist - de hører ikke hjemme i et lønnsoppgjør ble 
det sagt - så ny var den tanken. Men, det peker 
framover. 

K v:inner har denne gangen stått sentralt i å føre kamp 
for sine krav. Ved neste oppgjør vil mange flere kvinner 
ha kommet igang, og da skal vi komme enda sterkere. 
Vi skal kreve: 

skikkelig heving av lønnsnivået i lavtlønnsyrkene 

49 

Flere tekster av Siri – se Siris kommode (www.sirijensen.no)



virkelig gjennomføring av lik lønn for likt arbeid, 
vekk med ulike former for lønnsdiskriminering 
bedre forhold for kvinnene og familiene, og andre 
saker utfra de lokale forholdene. 
Vi må forberede oss godt, vi må starte nå! 

Nyfeministene 
Nyfeministene er en anti-autoritær organisasjon. Det betyr at vi 
ikke har noen politisk ledelse. Organisasjonen er bygget opp av 
små selvstendige grupper på 8-10 kvinner i hver. Det er grupper 
flere steder i landet. Gruppene er uten ledelse. De arbeider både 
med bevisstgjøring og med utadvendte aksjoner. • 
Bevisstgjøring innebærer å beskrive kvinneundertrykkingen og 
hvorfor den eksisterer. Bevisstgjøring betyr også at vi forandrer 
vår egen selvoppfatning. Den tradisjonelle kvinnerolle, som hen
viser oss til å konsentrere oss om mann og barn, og tro at vår 
kvinnelighet ligger i dette, avviser vi. Nyfeministene motarbeider 
patriarkatet, dvs. menns dominans over kvinner og barn. I sam
funnet er det menn som sitter med den politiske makten. Også den 
økonomiske makten har . menn. Dominansen finnes også i fami
lien, og på det seksuelle og psykologiske plan. 
I og med den flate organisasjonsformen, må vi samarbeide med 
hverandre på andre måter enn det er vanlig i hierarkiske organi
sasjoner. Vår organisasjonsform er bedre egnet til å aktivisere 
alle. Arbeidsmåten er bedre egnet til å utvikle fellesskapet og 
søstersolidariteten. Alle fellesoppgaver går på omgang. 
Nyfeministene, 
Boks 3851, Ullevål Hageby, Oslo 8. 
eller Nyfeministene, Boks 63, 5014 Bergen. 
I Oslo har vi kontorer i Uranienborgveien 11. I Bergen er kon- , 
toradressa Kong Oscars gt. 51. 
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