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Tenk om LO kunne arrangere 
en stor kvinnekonferanse og invitere 

Ebba Wergeland til å innlede 
SIRI JENSEN 

Folkets Hus er fylt av kvinner i alle aldre og fra ulike forbund. 

Diskusjonene går høyt. Gerd Liv Valla og Ebba Wergeland har 

nettopp innledet om sekstimersdagen. Nå deler kvinnene tanker 

om hvordan hverdagen kunne vært organisert, både for kvinner 

og menn, og hva som skal til for å få det til på deres arbeidsplass. 

Tidligere på konferansen har de diskutert menns vold mot kvin

ner, pensjon og arbeidet med å organisere kvinnene i butikker, 

hoteller, restauranter og annet servicearbeid. Før konferansen 

har det vært kvinnemøter i forbund og LO-avdelinger, med dis
kusjon av saker og valg av representanter. Det har vært kvote
ring av kvinner med minoritetsbakgrunn, så konferansen er 
blitt et fargerikt fellesskap. Også kvinner fra de andre hoved

organisasjonene og fra kvinnebevegelsen er invitert, i første om
gang som gjester; LO ser det som sin jobb å bidra til organisering 

av kvinnene på tvers av kvinnebevegelsen og de ulike delene av 
fagbevegelsen. 

Dette kunne ha vært å lese i LO-aktuelt, men slik er det ikke. Dette 

kunne vært et prosjekt for LOs første kvinnelige leder. I 2009 er 

det femti år siden Norge ratifiserte ILOs likelønnskonvensjon. Det 

kunne vært en anledning. 

Fagbevegelsen trenger slike konferanser. Jeg vil i denne artikkelen 
gå nærmere inn på hvorfor kvinneorganisering i fagbevegelsen både 

vil styrke kvinnenes kamp og fagbevegelsen som helhet. Jeg vil 
også ta opp noen av de motargumentene som arbeidet for kvinne
organisering i fagbevegelsen møter. 
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Kvinnene utgjør en kraft for forandring 

Kvinnene utgjør ca. 47 prosent av arbeidstakerne, og over halvpar
ten av arbeiderklassen. Det siste skyldes at flere kvinner enn menn 
jobber i vanlige arbeideryrker med relativt lav lønn og uten makt i 
organiseringen av arbeidet. 49 prosent av LOs medlemmer er kvin
ner; andelen har økt fra 40 prosent siden rundt 1990. Det er mange 
kvinner i andre hovedorganisasjoner, blant annet lærere og sykeplei
ere organisert i hovedorganisasjonen UNIO (tidligere Utdannings
gruppens hovedorganisasjon UHO). 

Kvinner står i en annen situasjon enn menn: Deres posisjon som 
arbeidstakere er på mange ulike måter formet av at de er kvinner. 
Dette gjelder både lønn og arbeidstid, men også selve utformingen 
av jobbene. Undersøkelser viser for eksempel at kvinner har mindre 
frihet i arbeidssituasjonen enn menn, og kvinnedominerte yrker har 
i mindre grad fatt status som faglærte - historisk nettopp fordi de 
var utført av kvinner. Kvinners ferdigheter og kunnskaper har langt 
på vei vært sett på som «naturlige». 

Flertallet av kvinnene kombinerer jobben med hovedansvaret 
for omsorgs- og husarbeidet i familien. Det er fortsatt slik på tross 
av at de fleste kvinner er yrkesaktive og at en del menn i større grad 
tar ansvar hjemme. Hovedansvaret er ikke noe som først og fremst 
er valgt av den enkelte kvinne, i kjærlighet til mann og barn, det er 
en samfunnsmessig føring som det bare delvis er mulig for enkelt
personer å slåss seg ut av. Svært mange yngre kvinner som tenker 
at det er likestilling i Norge, blir innhentet av denne virkeligheten 
når de får barn. I familier der tida ikke strekker til er det fortsatt i 
all hovedsak kvinner som reduserer arbeidstida si - i over 90 pro
sent av norske samboerforhold tjener mannen mer enn kvinnen. 
(Dagsavisen 08.03.2002) 

Fra midten av 1960-tallet og framoverøkte kvinners yrkesaktivitet 
i det som ofte er kalt den store norske kvinnerevolusjonen. Samtidig 
ble det ingen revolusjon i organiseringen av arbeidslivet - kvinnene 
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måtte fortsatt tilpasse seg et arbeidsliv bygd på menns arbeidsmønster. 
Det er lettere å være yrkesaktiv kvinne med barn i Norden enn i 
mange andre land, men fortsatt er det slik at støtteordningene har 
preg av å være kompensasjon til kvinner for at de ikke passer inn 
i det som er normen, kompensasjon for feil kjønn. Diskusjonen 
om tidsklemma er en avspeiling av at arbeidslivet ikke har endret 
seg grunnleggende i forhold til at begge kjønn ofte har full tids 
arbeid. Kvinnene spiller en stadig viktigere rolle i arbeidslivet på alle 
områder, samtidig forteller det faktum at 44 prosent av kvinnene til 
en hver tid jobber deltid også at full tids· arbeid ikke er mulig for alle 
kvinner. Kvinners dårlige samvittighet er ikke en genetisk faktor; 
den springer ut av skvisen mellom jobb og ansvar hjemme. Denne 
motsetningen driver samtidig fram kravet om sekstimersdagen; 
kvinnene har gått i spissen for et krav om at arbeidslivet må endres 
slik at det blir mulig for både kvinner og menn å være i full jobb 
med full lønn og samtidig ta ansvar for unger. 

På samme måte er det en motsetning mellom kvinners posisjon 
i arbeidslivet og det at kvinner lønnes lavere enn menn. Denne 
situasjonen driver fram kvinnelønnskampen; kvinnene er nødt til 
å stille krav om at alle skal ha ei lønn å leve av - og forsørge unger 
på. 

Videre er kampen om velferdsstaten særlig viktig for kvinnene. 
Svært mange kvinner har sin arbeidsplass i offentlig sektor, samtidig 
er kvinnene i stor grad avhengig av tjenester som barnehager og 
eldreomsorg for å ha mulighet til å være i full jobb. De trenger også 
kollektive pensjonsordninger for ikke å bli fattige når de blir gamle 
- nettopp fordi mange ikke følger normalmønsteret for pensjons
opptjening. Dette vil bare forsterkes med den nye pensjonsreformen. 
Velferdsstaten er samtidig tvetydig for kvinnene. Den har gjort 
yrkesarbeid mulig for langt flere kvinner, men den er samtidig langt 
på vei bygd på kvinners gratisarbeid kombinert med lavtlønnet 
omsorgsarbeid. Kvinnene er derfor en viktig kraft i kampen ikke 
bare for å forsvare velferdsstaten, men for å utvikle den videre. 
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Alle disse områdene er eksempler på at kvinners situasjon i 
arbeidslivet gjør dem til en kraft i arbeiderklassens kamp for bedre 
arbeids- og livsforhold og for et solidarisk samfunn. Kvinnenes krav 
er ikke bare viktige for kvinner - noe som i seg selv ville være viktig 
nok - de er samtidig viktig for hele fagbevegelsen. 

Kvinners kampkraft trenger organisering 

Historiskhar det vært stor avstand mellom fagbevegelsen som organi
serer på grunnlag av klasse og kvinnebevegelsen som organiserer på 
grunnlag av kjønn. Kvinnene i fagbevegelsen har ingen organisering 
som gjør det mulig å finne ut av og å uttrykke deres felles interesser 
som kvinnelige arbeidere. (Kvinnearbeidere er et bedre uttrykk, de 
er ikke nødvendigvis mer kvinnelige). En konsekvens er at utvikling 
av kvinnebevissthet, bevisstheten om at kvinners situasjon skyldes 
kvinneundertrykking og ikke svakheter ved den enkelte kvinne, har 
hatt dårlige kår. Slik bevissthet må hele tida føres inn i fagbevegelsen 
utenfra, på grunnlag av kvinnebevegelsens kamp, og dette tar tid. 
Først nå har for eksempel menns vold mot kvinner kommet på 
fagbevegelsens dagsorden, og fortsatt har temaet lavere status enn de 
økonomiske kravene. Dette til tross for at kampen for menneskelig 
verdighet har vært grunnleggende for fagbevegelsen. 

Et annet resultat av manglende felles organisering er at kvinnenes 
interesser hele tiden blir behandlet som særinteresser innenfor det 
enkelte forbund, som må underordnes det som framtrer som hel
heten. Det blir vanskelig å nå helt fram med krav om for eksempel 
sekstimersdagen og likelønn. Kvinners felleskrav handler om den 
nære hverdagen, tid, penger og verdighet: dette er fagbevegelsens 
kjerneoppgaver. Likevel omformes både sekstimersdagen og like
lønn på merkelig vis til langsiktige målsettinger, og settes i praksis 
opp mot de daglige kampoppgavene. Dette handler om hvem 
som setter dagsorden. Fagbevegelsen er historisk en mannlig kjøn-
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net organisasjon, bygd opp rundt forsørgerpremisset: Menn er 
hovedforsørgere; kvinner er det ikke. Samtidig bidrar de stadige 
angrepene på arbeidsfolks interesser også til at forsvarskamp for det 
bestående hele tida kommer øverst på dagsorden - også for kvin
nene i fagbevegelsen, og rommet for å utforme kampen med plass 
til kvinnenes hovedkrav blir mindre. På tross av at for eksempel 
kampen for sekstimersdagen også er sentral i forsvaret av normal
arbeidsdagen. 

«Kvinner på tvers» ble startet for å skape et forum for å diskutere 
kvinners krav på tvers av fagbevegels~n og kvinnebevegelsen og 
på tvers av ulike forbund og hovedorganisasjoner. Erfaringene er 
positive. Deltakerne oppfatter de årlige konferansene som et nød
vendig rom for å diskutere felles saker i et forum der kvinner er 
normen. De finner ut av likheter og forskjeller og øker forståelsen 
for de ulike måtene kvinneundertrykking og klasseundertrykking 
kommer til uttrykk. «Kvinner på tvers» har blant annet bidratt til å 
holde kravet om sekstimersdagen levende, og til å utvikle en felles 
forståelse av kvinnelønnskampen. Det viser seg samtidig at noen 
timer en gang i året er alt for lite for å utvikle felles forståelse og 
utforme strategier. Kvinner trenger tid og rom for slike diskusjoner 
i det løpende arbeidet. Og det trengs fora som kan fatte vedtak og 
gjøre felles prioriteringer som er mer forpliktende enn et nettverk. 

Kvinneorganisering i fagbevegelsen vil kunne gi en stemme 
til kvinneinteressene også inn i forhandlinger. Kvinneforskeren 
Jannicke van der Ros har pekt på at det korporative systemet, med 
forhandlinger mellom staten og organisasjonene fører til at noen 
interesser og organisasjoner organiseres inn, andre ut. Noen pro
blemer blir aktuelle; andre kommer aldri fram. Dette stemmer med 
erfaringene fra kvinnelønnskampen. Hun sier videre: «Det er ikke 
tilstrekkelig å ivareta kjønnsdimensjonen, det vil si at befolkningen 
består av kvinner og menn med ulike verdier, erfaringer og kunnskap. 
Også kjønnskonfl.iktdimensjonen - det at kvinner og menn kan ha 
forskjellige og motstridende interesser - må institusjonaliseres (Ros, 
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1996, s. 237). Dette betyr at det å sikre at kvinner deltar ikke er 
det samme som at kvinners interesser blir representert. Den eneste 
måten å sikre det siste er å organisere dem fram. En kunne også 
tenke seg egne representanter for kvinneinteressene helt inn i for
handlingene. 

Kvinneorganisering og kvinnekonferanser vil også gi større rom 
til å ta opp uenighet mellom kvinner. Historisk har ulike tilpas
ninger til skvisen mellom jobb og familie skapt splittelser, mellom 
kvinnesakskvinner som valgte arbeid- og husmødre som valgte barn 
og familie, mellom kvinner på deltid og heltid. Deltid er mer vanlig 
i arbeiderklasseyrker og i de kvinnedominerte yrkene i helsevesenet 
enn for kvinner med høyere utdanning. Arbeidet er hardt, begynner 
kanskje tidlig eller varer seint, og det er ikke penger til å betale for 
tjenester som kan lette dagliglivet. Sam tidig har arbeiderklassekvinner 
kritisert kvinner som kan jobbe deltid fordi de har menn med god 
inntekt for å bidra til å undergrave lønnskampen, mens de sjøl må 
slite hardt for å fa både dagene og økonomien til å gå rundt. Siste 
utspill - fra kvinner - er nå en ny utgave av at kvinner må være 
hjemme med små barn fordi barnehager ikke er bra - igjen legges 
ansvaret for arbeidslivets organisering over på kvinnene. 

Ulike «valg» kan gjøre det vanskelig å samle seg til felles kamp, 
Ulike erfaringer fra offentlig og privat sektor eller mannsdominerte 
og kvinnedominerte yrker kan også føre til ulike syn. Felles fora 
kan bidra til større forståelse av kvinnenes stilling i samfunnet, og 
at det er selve organiseringen av arbeidslivet og samfunnet som 
er problemet. Slik bevissthet kan snu dårlig samvittighet til kraft 
for forandring og legge grunnlag for å finne strategier for endring. 
Det er dette kvinneorganisering og kvinnekonferanser handler om 
- og det er derfor det kan føre til en styrking av fagbevegelsens 
kraft. Allianser med menn vil være en viktig del av en slik strategi. 
Kvinneorganisering står ikke i motsetning til å samarbeide med 
menn, det legger grunnlag for et samarbeid der også kvinnene kan 
legge premisser. 
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Kvinneorganisering handler derfor ikke om at kvinnene skal 
isolere seg for å slåss for seg sjøl. Det handler om at undertrykking 
avler motstand, og at kraften som bor i kvinners raseri og utålmodig
het skal kunne omformes til aktiv handling på grunnlag av kunnskap 
og bevissthet. Dette vil tilføre fagbevegelsen styrke. Hvorfor-møter 
det da så stor motstand? 

LOs holdning til egen kvinneorganisering 

Kvinneorganisering er ikke ukjent i LO. For eksempel var det en 
stor bølge med kvinneaktivitet i 1930-åra med både kvinnegrupper 
og krav om eget kvinneutvalg i LO. Dette møtte motstand, men 
kvinnene sto på sitt, og LOs kvinnenemnd ble opprettet i 1940. 
Allerede i 1945 arrangerte nemnda egne kvinnekurs, og årene 
etter krigen var det relativt omfattende kjønnsbasert virksomhet 
i fagbevegelsen, fra 1957 også med LO-skolen for kvinner og 
landsomfattende faglige kvinnekonferanser (Hagemann, 1990). 

På midten av 1960-tallet la LO om linja, og foreslo kvinne
nemndene nedlagt og erstattet med familiepolitiske utvalg med 
deltakere av begge kjønn. Det var på dette tidspunkt rundt 20 
lokale kvinnenemnder i tillegg til den sentrale. Begrunnelsen 
var blant annet at arbeidet for kvinnenes sak ikke bare var en 
oppgave for kvinnene, men at også mennene måtte komme med, 
også for å gi dette arbeidet større status. Det ble også sagt at egen 
kvinnevirksomhet ikke var tilstrekkelig. «En måtte inn i alle LOs 
organer, inn i hele LOs organisatoriske og tariffpolitiske arbeid, 
skulle en komme videre» (Buck i Jahr 1992 s. 91 ). 

Nedlegging av kvinnenemndene ble vedtatt på LO-kongressen 
i 1969, uten forutgående behandling i de lokale kvinnenemndene, 
mens de kvinnelige delegatene var ute til fotografering Qahr, 1992). 
På kongressen ble Sverige brukt som forbilde, der var nedleggingen 
av LOs kvinneråd og opprettelsen av LOs familieråd skjedd i 1967. 
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I Oslo var motstanden stor. Den lokale kvinnenemnda ble ikke lagt 
ned før 1.1 .1977 og erstattet av et familiepolitisk utvalg med flertal l 
menn. 

Omorganiseringen kom på et tidspunkt da den nye kvinnebe
vegelsen var begynt å få vind i seilene og også hadde aktive folk 
innenfor fagbevegelsen. Nedleggingen av kvinnenemndene ble der
for i praksis rettet mot nye, aktive og radikale kvinner og førte til 
at fagbevegelsen kom på etterskudd i forhold til kvinnebevegelsen 
og innflytelsen derfra. LOs vedtaket ble tolket som et prinsipielt 
standpunkt mot særegen kvinneorganisering og egne kvinnetiltak. De 
strenge reglene mot fraksjonering gjorde at mye av kvinneaktiviteten 
måtte skje under vanskelige forhold. Dette har trolig hare· store 
konsekvenser fo r kampen mot mannsdominansen i fagbevegelsen, 
fordi det gjennom mange år umuliggjorde mobilisering av kvinnene 
i fagbevegelsen gjennom egne konferanser og nettverk. Det fantes 
noen unntak som blant annet kvinneutvalget i Norsk Tjeneste
mannslags stedsstyre i Oslo og omland og Grafiske kvinners lands
sammenslutning. Den siste med historie tilbake til 1930-callec. 

LOs offisielle holdning ril egen kvinneorganisering og egne kvin
netiltak ble ikke endret før i 1995, da nestleder Ester Koscøl på en 
likestillingskonferanse i LO-regi uttrykte seg slik: «Vi setter nå i gang 
et formålsrettet arbeid for å øke kvinners deltakelse i fagbevegelsen 
på alle nivåer, og vi går bort fra at kvinner og menn skal gjøre ale 
sammen, til å se at det trengs spesielle tiltak for kvinner». (Jensen 
2003) Hun uttalte seg også positivt om etableringen av Kvinner på 
tvers. Noen forbund startet opp med kvinnekonferanser, enkelte 
fikk kvinneutvalg/kvinnegrupper. Kvinneorganiseringen ble likevel 
begrenset og ikke utvidet til å gå på tvers av forbundene. 

I 2003 ble LOs egen likestillingsavdeling nedlagt og kompetan
sen spredt til andre avdelinger. Mainstreaming ble nå offisiell LO
politikk; alle avdelinger skulle integrere likestilling i sine arbeidsom
råder. Mainstreaming blir ofte satt opp mot kvinneorganisering, og 
dominerer i fagbevegelsen både i Norge og EU. Kravet om at alle 
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saker skal vurderes i forhold til likestilling er et godt prinsipp, pro
blemet oppstår når en ikke samtidig har noen som jobber med å 
utvikle særlig kompetanse på likestillingsspørsmål. Det samme pro
blemet vil møte APs kvinnebevegelse som i fjor la seg ned fordi de 
fikk 50 prosent kvotering i partiets organer. Kvinnepolitikk er ikke 
noe hormon som kan sikres ved kvinnerepresentasjon, og kvotering 
erstatter ikke kvinnenes egen kamp. 

Den kanadiske forskeren Linda Briskin (Briskin 1993, 1998) 
har forsket på kvinneorganisering i fagbevegelsen og argumenterer 
for en tosporsstrategi. Hun hevder at framgang for kvinner i fag
bevegelsen avhenger av at man opprettholder en strategisk balanse 
mellom uavhengighet av de vanlige strukturene i fagbevegelsen og 
integrasjon i de samme strukturene, det vil si både kvinneorganisering 
og mainstreaming. Ja takk, begge deler. Dette er også erfaringene fra 
kvinneopprøret i AKP. Qensen 1995) 

Kvinneorganisering møter motstand 

Briskin understreker at det i diskusjonen om egen kvinneorganisering 
er viktig å skille mellom separatisme (atskillelse) som et mål i seg 
sjøl og egen kvinneorganisering som en strategi - som et middel for 
å oppnå et mål. Slik hun ser det, innebærer separatisme ofte en 
åpen avvisning av å jobbe sammen med menn og at en ser på det å 
bygge alternative samfunn som en løsning, framfor å forandre den 
dominerende sosiale strukturen i organisasjonen eller samfunnet. 
Mens egen organisering er en strategi for å styrke kvinner i kampen 
for å endre de politiske og økonomiske forholda. 

Kvinner i fagbevegelsen har i all hovedsak argumentert for egen 
kvinneorganisering som strategi og ikke for atskillelse, men de er 
ofte blitt møtt med at de er separatister og avvist på grunn av det. 
Briskin mener at sammenblandingen innebærer at egen kvinne
organisering ofte er blitt sett som en splittende strategi i fagbevegel-

197 

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



sen, istedenfor et middel ril å styrke, ikke bare kvinners stemmer, 
men hele fagbevegelsen. Briskin snakker om tre ulike måter å tenke 
på kvinneorganisering: 

Ghettoisering. 
En rød tråd i motstanden mot egen kvinneorganisering har vært 
påstanden om at slik organisering produserer kjønndiskriminering 
istedenfor å motarbeide den. Det sies at det fungerer som ghettoer 
der kvinner får holde på med sitt uten at organisasjonene behøver å 
ca hensyn til dem. Dette har, som nevnt, vært synet både i Sverige 
og Norge. 

Mange/modellen. 
Egen kvinneorganisering er ofte blitt begrunnet med at kvinnelige 
arbeidere, som et resultat av sosialisering, er dårlig rustet til å ta på 
seg lederoppgaver i fagbevegelsen. Problemene som kvinner møter 
ses som et resultat av mangler hos dem selv, for eksempel manglende 
selvtillit. Denne tilnærmingen legger vekt på at kvinneorganisering 
er nødvendig for at hver enkelt kvinne skal forandre seg, ikke for at 
fagbevegelsen skal forandre seg. Ut fra erfaring vet jeg at dette er en 
argumentasjon som ofte er et viktig ledd i å vinne menns støtte til 
egne kvinnetiltak og organisering. En oppfatning om at egne tiltak 
er nødvendig for å få kvinner til å delta i faglig aktivitet, går godt 
sammen med fagbevegelsens tradisjonelle syn på kvinner som noen 
som er annerledes og ikke passer helt inn i det normale mønsteret. 

En må ikke undervurdere betydningen av kurs og andre tiltak 
som tar sikte på å skolere kvinner, styrke sjøltilliten og liknende. 
Kurs har ofte en dobbel hensikt, styrke kvinner og samtidig endre 
organisasjonen eller sette kvinnepolitikk på dagsorden. Det Briskin 
ønsker er «å sette søkelyset på det problematiske strategiske budskapet 
som ligger innbakt i en slik tilnærming - et budskap som ikke bare 
«gir offeret skylda», men som også forutsetter at det å være/bli som 
menn er løsningen for kvinner.» Først når kvinner er blitt som menn, 
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skal de fa plass i styre og stell. Min erfaring er at en slik tilnærming 
også kan gjøre at kvinner vil ha seg frabedt kvinneorganisering, siden 
det framtrer som organisering på grunnlag av svakhet. 

En proaktiv politikk for egen organisering. 
Med dette mener Briskin en organisering som aktivt er valgt for 
å styrke kvinners stemmer, ta opp deres interesser som arbeidere 
og fagforeningsaktivister, og lage en setting der de kan utforme 
strategier på bakgrunn av egne erfaringer. Proaktiv innebærer at 
en ikke bare reagerer på det som skjer, men aktivt analyserer sin 
egen situasjon og setter sine egne mål. En slik tilnærming bygger 
på en anerkjennelse av at kvinner har egne erfaringer på grunn av 
sitt kjønn og har et annet forhold til makt enn menn. Grunnlaget 
er en analyse av at kvinners problemer er et resultat av strukturell 
og ideologisk diskriminering, og at kvinner må organisere seg 
kollektivt for å oppnå institusjonelle forandringer. I den prosessen 
må de ta med seg sine erfaringer som kvinner. Det er en slik form for 
kvinneorganisering jeg argumenterer for i denne artikkelen. Et slikt 
syn baserer seg ikke på påstander om biologiske kjønnsforskjeller, 
men at kvinners posisjon i samfunnet og kvinneundertrykkingen gir 
dem felles erfaringer. 

Kjønnsnøytralitet som ideal 

Egen kvinneorganisering setter søkelys på forskjeller mellom kvinner 
og menn. I fagbevegelsen har vekten vært lagt på likhet - og felles 
kamp mot arbeidsgiver, med lite plass for ulikhet, både når det 
gjelder kjønn, hudfarge og seksualitet. I praksis har dette betydd at 
det er hvite, heteroseksuelle menn som har fått legge premissene. 
Menn kan derfor oppfatte kvinneorganisering som truende; de kan 
oppfatte seg ekskludert og vil vite hva som foregår. Den svenske 
kvinneforskeren Maud Eduards har studert noen eksempler på 

199 

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



uavhengig kvinneorganisering i Sverige, og hun fant at reaksjonene 
rettet seg mer mot selve kvinneorganiseringen enn mot innholdet. 
(Eduards 2002) Hun tenker at organisering på grunnlag av kjønn 
rokker ved kjønnsnøytralitet som et sentralt premiss i politikken. 
Innholdet i kvinneaksjonene ble av andre hele tida omformulert 
til å handle om noe annet enn kjønn. Dette ser vi eksempler på i 
kvinnelønnskampen, der det stadig kommer forklaringer som skal 
vise at forskjeller i lønn ikke handler om kjønn, men om arbeids
plass, yrke, utdanning og så videre. Kjønnsnøytralitet gjør det 
mulig å opprettholde kvinneundemykkinga; uttrykket kvinnelønn 
provoserer fordi det gjør den til et synlig tema. At kvinnelønns
kampen faktisk kan true den rådende orden kom tydelig fram da 
Brattholmutvalget i 1974 slo fast at kvinneyrkene i offentlig sektor 
var lønnet for lavt. Stortingsmeldingen etterpå slo fast at det ville ha 
altfor store konsekvenser å endre dette; det ville føre til «en nærmest 
meningsløs omkalfatring av lønnsforholdene i staten.» (Hagemann 
1997). Kvinnene hadde ingen organisering som kunne slåss det 
igjennom. 

Ny klassebevissthet og fagforeningsbevissthet 

Jeg har argumentert for at fagbevegelsen har mye å tjene på å gi rom 
for en egen organisering av kvinnene, på tvers av forbund. I første 
omgang er det viktig innenfor de eksisterende organisasjoner, men 
strategisk trenger kvinnene organisering på tvers av fagbevegelsen og 
kvinnebevegelsen. Arbeiderklassen har endret seg; flertallet er kvin
ner; stadig flere har minoritetsbakgrunn. En styrket klassebevissthet 
og fagforeningsbevissthet som kan gjøre det mulig å slåss mot arbeids
givernes offensiv og vinne framgang for arbeidsfolk, må bygge på 
arbeiderklassen slik den faktisk ser ut i dag. Kvinnene kan være ei 
kraft både for å forandre fagbevegelsen til å bli mer inkluderende og i 
kampen for å endre samfunnet. Tør fagbevegelsen utløse den krafta? 
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