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I NNLED NI NG PA KVIN NESEM I NAR PA DO KK~ DESEMBER 1980 . 2. dag: 

I KK -deb atte n i h0st om arsakene t il kvinneundertrykking a er 

mots i gelse ne blitt stilt s lik: Er aet K.v~ ~ 1enes funksjon som 

reservearbeidskraft som er arsaken til at hun bindes som 

husslave i familien? Eller er det omvendt: At kvinnene blir 

tapere i produksjonen fordi de allerede er undertrykt ·~ i 

familien. 

Den f0rste formuleringen er blitt oppfattet som tradisjonell 

marxisme bade av deltakerne i debatten. •Det er min pastand at 
,~: 1, • 'l) 

dette ogsa har vrert det r~nde synet i AKP. Altsa: at 

arsakene til den sreregne undertrykkinga av kvinnene •~xat 

ki±HK«Raxkaxx under kapitalismen er at kvinnene er reservearme 

mgx«axxsmmxax Det som er malsetninga med denne innledninga 

er a ga denne pastanden litt nrermere etter i S0mmene for a 

se om den SatJJMa holder vann. Og jag kan jo r~pe allerede na 

at jeg mener den~ gj0r det. 

F0rst noen forbehold: 

1. Ettersom denne innledninga vil vrere innretta pa en kritisk 

gjennomgang av endel tidligere standpunkter og linjer, sa vil den 

vel av enkelte kunne oppfattes som ensidig. Men det er altsa ikke 

meningen at d e tte skal vrere noen fullstendig oppsummering av 

AKP(ml)'s rolle i kvinnekampen, m~xxKHxa~mxNgxxxxxx«ax£a~xikka 

2. Dette er ingen autorisert innledning med et sett av nye fasitavar 

som skal erstatte de gamle. Jeg kommer idetheletatt ikke til a 

gi sa mange svar, og de jeg gir b0r absolutt vrere gjenstand for 
. , r -, ~'• 

kritisk gjennomgang og debatt. Det er store og omfattende sp0rsmal 

som diskuteres, og ingen er . tjent med lettvinte konklusioner o~ 
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innf0ring av nye dogmer . Jeg har sj0l opplevd den tida jeg har ) 

jobbet med denn e innledninga s am en ganske spennende prossss. 

Jo mer jeg har gravet, desto mer har jeg funnet, og jo flare ul0ste 

spersmal har det dukket opp. Mitt enske for diskusjonen etter 

innledninga her pa Dokka og nar vi kommer tilbake hver til vart, 

er at vi skal bli flare som kommer igang med a grave og stille spars-

mal, ikke at vi skal komme hjem med den nye sannheten pa baklomma. 

). Min metoda i arbeidet med denne innledninga har vrert a grave i 

b0ker. Jeg har lest og skumma en god del klassikere, s•atistikk, 

historisk og sosiologisk litteratur o.s.v. Mer eller mindre 

tilfeldig utplukket. Jeg har ikke studert de spersmala jeg tar 

opp til bunns, og det kan derfor godt vrere bade misforstaelser 

og feil i det materialet jeg legger fram for dere. Ta derfor ikke 

alt som like god fisk. Det baste ville vrere om flest mulig dro hjem 

og gjorde sine egne studier pa det jeg legger fram og gjorde seg 

opp sine egne meninger utfra det. 

. ; f 

.l r ·· f . X J i ! ~ 3 ' '• ~ l 

. ·• -...' • •• } :.: • ..., ·:' . ~- ~ : • " "j ..: 

. . ~ ,.. . ; .. -
··" . .. 
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Sa til saken: 

Hva har vrert AKP's mening om arsakene til kv.inneundertrykkinga 

til na? Jeg vil hevde at vare analyser har vrert preget av 

teoretisk uklarhet og skifetende linjer, og at det er et stort 

behov for teoretisk oppklaring og debatt. Innf .:.::.dningsvis vil jag 

~ gA gjennom noen av hovedpunktene i denne uklarheten: 

Fer 1976 behandlet vi i stor grad kvinnespersmalet som en del av 

klassespersmAlet, og var delvis unnvikende, delvis direkte avvisende 

nar det gjaldt A gA inn pA m .. x undertrykkinga av kvinnene som 

kjenn. All kjennskamp og likestillingskamp hadde vi en tendens til A 

avvise som feminisme, iallefall som helt underordnede spersmAl for 

arbeiderklassens kvinner. Studieboka som ble gitt ut i 1976, og 

som jag selv var med pa a lage i sin tid, m representerte dette 

avviket i sin fulle konsekvens. Bare arbeiderkvinnenes klassekamp 

er fullgod kvinnekamp. xxmHRx~xamxaBdr•xkx±Haex Andre kvinner som 

skal drive progressiv kvinnekam~ mA underordne seg arbeider

kvinnenes ledelse i den forstand at de slAss for klassekampsaker. 

Boka het typisk nok: "Reis kampen blant arbeiderkvinnene". (Det ble 

sagt mye annat ogsA fer 1976, og ikke alt dette er grerent. Heller ikke 

alt som stAr i studieboka er gcerent, men hovedinnretninga er det 

ikke tvil om) • 

I 1976 ble det tatt oppgjer mad dette avviket et stykke pa vei. 

I Rede Fane nr. i 1976 h.g. hallvard gratopp - en artikkel om 

kvinnespersmalet som ratter seg netopp mot dette avviket. Artikkelen 

slAr fast at det finnes en sreregen kvinneundertrykking, at kvinnene 

. . er undertrykt som kjenn, og at denne undertrykkin~a er ' forskjellig 

fra kla&seundertrykkinga. ··:· 
•. ·: .i f ~; ',. , ' . .' t • · •• ·~ , 1 \. . I' : : ,: I ' ,~· , .: .:. ! .: ;: 

-. . -. ·-, I • . 
( '. 
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~ Men Gratopp korrigerer likevel bare avviket et stykke p! vei, 

etter min mening. Han sl!r fast at kvinner er undertrykket som 

kj0nn, men han er ikke klar pa hva denne kj0nnsundertrykkinga 

best!r i. Dels refererer han Engels standpunkter noks! slavisk 

-p! godt og vondt, og han far ogsa med de synspunktene av Engels 

som er sendt ut som forberedelsesmateriale til dette seminaret. 

Han slar fast at kvinnene vil vrere lenket til husarbeidet salenge 

familien fortsatt er den 0konomiske grunnenheten i samfunnet. 

Men andre steder behandler han kvinnesp0rsmalet som om familien 
' ~-;o ~ \. ,. ... ~ • '- •. -

overhode ikke har noen betydning, som nar han beband~er sosialismens 

betydningJ for kvinnefrigj0ringa uten a nevne mK~~~XXKXN familien . . . . . . 

~ed ett ord. Sp0rsmalet om oppl0sning av familien som 0konomisk 

enhet er her blitt redusert til kamp mot reaksjonrere rester av 

kvinnefiendtlig ideologi og politikk. Mest spissformulsert har 
.. ~vj_\ -·-~ .:. ' '~'::! 

jeg funnet h.g.'s syn pa grunnlaget for kvinneundertrykkinga • i en 

artikkel som fungerte som forarbeid• til RF-artikkelen. Han 0~ 

polemiserer han mot kvinnestudieboka, og sier som sa: 

"Hvor er det disse kameratene sporer av? Jo, de skj0nner ikke at 

kvinnene er undertrykt som kj0nn, at kvinnene som helhet spille~ 

en underordna% rolle i den samfunnsmessige produksjonen, at kvinnene 

som helhet derfor er ei reservearbeidskraft, og at hele qe~ 

ideologiske, kulturelle, sosiale, politiske og seksuelle 

undertrykkinga hviler pa dette fundamentet." 

Her er det kvinnenes funksjon som reservearm~ som gj0res til 

grunnlaget for kvinneundertrykkinga, og familien er borte vekk. 
A , 

, ,. 1 , , t1 I 
Det~--.e~.-denna-oppf'atninga-av/-kvinn. esp0rsmalet /:llqm sa'fhar rfatt ! I 

' ' ! I f f • I ' . ·~ I ~ / ! ·I . ; I (' 
prege - partie~ s of_, fisJ.e !l. le . P.PlJ. tJ.kk, - den som;·har ko~et- t. J.l uttr.y~~ ,i 

I ; I I ~I I I ' \ / ' I ' I \ 
' I \ ' I • I ' \ _/ \ ;' V 

p~i~ip~~ograVVSoftL.lia -d ·t - h'e-t-e'r - i det gjel:dende -- p_p,J de 't! '-

tz\~~~6jJ 

- ------------ - -
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Det er to ·ting jeg synes skurrer i denne framstillinga. Det ene er 

at kvinnekj0nnet kollektivt gj0res til en reservearbeidskraft, 
,· ' 

det andre er at familiens rolle xXkx±mxaax~a~x~~±Bgaxikke tas 

med nar det s~regne kj0nnsundertrykkinga skal karakteriseres. 

En annen variant av samme tankegang finnes i prinsipprogrammet 

fra 1976, altsa det som pr. idag er AKP's offisielle kx±HBapmxxx±kkx 

linje i kvinnesp0rsmalet. Her hater det: 

"Dei ulike formene for klassesamfunn har kvar til si tid gjeve 

kvinneundertrykkinga si , eiga form, men alle som eitt har dei bygt 

vidare pa sj0lve grunnlaget for kvinneundertrykkinga slik det 

oppsto da u:tkommunismen braut saman: "kvinna er stengd ute fra 

sosialt produktivt arbeid og er bunden til det private arbeidet" 

{Engels)" 

og videre: 

"Den borgarlege revolusjonen har eit stykke pa veg gjeve kvinnene ein 

formell likskap, men kvinna er framleis ei re~ervearbeidskraft." 

Jeg tolker dette sann at det iflg. p.p. er kvinnenes funksjon som 

resrvearm~ KR~K~xkap±xaxxsmBK som er det s~regne mxxx~kax forma 

kvinneundertrykkinga har under kapitalismen. Altsa samme syn som 

h.g. gir uttrykk for. 

Det er denne analysen av kvinnesp0rsmalet jeg na vil ga litt 

~rmere etter i s0mmene. Jeg sp0r: 

Er det rett at kvinnekj0nnet kollektivt utgj0r en reservearm~? 

Er det rett at det almene grunnlaget for kvinneundertrykkinga er at 

kvinnene er stengt ute fra sosialt produktivt arbeid og bundet til 

privat arbeid? Spiller ikke familien en mye viktigere rolle i 

kvinneundertrykkinga enn det som kommer fram i AKP's offisielle 

politikk? (i de to forslagene til p.p. som er lagt fram til det 3. 

landsm0tet er familiens oppl0sning som 0k. enhet ikke engang nevnt) 
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' . 

Klassikerne behandler sp0rsm~let om de~ industrielle reservearm~en 

eller den relative overbefol~ningen i flere sammenhenger, grundigt 

blir sp0rsm~let behandlet av Marx i Kapitalen, bd. 1. Jeg vil g~ 

litt grundigere inn p~ hvordan Marx analyserer sp0rsm~let her: 

o.l . .\JJ,_Q_.uj. ?~""'~ · I -

Det er en 0konomisk lov under kapitalismen at kapitalisten er tvunget 

til stadig ~ 0ke sin egen kapital for ikke ~ g~ under sam kapitalist. 
I._C~C'.U L '-", 

Kapitalen akkumulerer. HvrsVI<-apitalen hele tida hadde vrert sammensatt 

p~ samme m~te, dvs. hvis produksjonen hadde skjedd med samme type 

maskiner og arbeidsprosessene hadde vrert like, ville det betydd at 

behovet for arbeidskraft stadig hadde 0kt. Men i virkeligheten er 

1 

det ikke det sam skjer. Tvertimot eridres sammensetningen av kapitalen 

slik at en st0rre og st0rre del av den g~r til maskiner, og en mindre 

og mindre del til arbeidskraft. Kapitalisten skaffer seg alts~ stadig 

bedre maskiner og endrer arbeidsprosessene slik at det samme antallet 

arbeidere blir istand til ~ produsere stadig mere verdier. Det er 

dette Marx kaller endring i kapitalens organiske sammensetning: 

Den konstante kapitalen, sam er verdien av produksjonsmidDene, vokser 

hale tida p~ bekostning av den variable kapi t alen, sam er den delen av 

kapitalen sam er nedlagt i arbeidskraft. 

Denne lovmessige utviklingen danner grunnlaget for det Marx kaller 

"Den kapitalis;tiske produksjonens egenartede befolkningslov". For som 

en f0lge av kapitalakkumwlasjonen, sam jeg har beskrevet ovenfor, 

oppstar det en relativ overbefolkning , et overskudd av arbeidskraft 

som det ikke lenger er bruk for i produksjonen. Arbeiderklassen sam 
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produserer den stadig voksende kapitalen, har dermed ogs~ produsert 

midler som gj~r arbeiderne sj~l, eller en del av dem, overfl~dige. 

6 

Overbefolkningen er en n~dvendig f~lge av akkumulasjonen. Men omvendt 

blir ogs~ denne overbefolkningen en brekkstang for kapitalisten 

i den fortsatte akkumulasjonen. Overbefolkningen blir en 

disponibel industriell reserbearme. Dvs. Et alltid arbeidsvillig 

menneskematerieli sam st~r til kapitalens disposisjon ved behov. 

Kapotalismens eget kretsl~p er slik at det stadig er behov for en 

ressrvearme sam kan kastss inn i produksjonen p~ kort varsel uten at 

hjulsne stanssr opp andre steder. Starten p~ "olje-eventyret" i 

Norge i begynnelsen av 1970-~ra sr et godt sksempsl p~ akkurat dst. 

Store kampanjer og ~konomisk tvang skulls mobilisere reserver fra 

jordbruket, fra lavproduktiv industri, fra den 3~ verden og fra 

kj~kkenbenken. 

Den relative overbefolkningen er alts~ ikke bare en utilsiktet f~lge 

av kapitalistisk profittjakt, den er et livsvilk~r for den moderns 

industrien. Kapitalisten er avhengig av at en del av arbeiderne stadig 

g~r arbeidsl~se eller delvis arbeidsl~se. Hvis den relative over

befolkningen ikke er star nok, vil kapitalisten umiddelbart fors0ke 

~ 0ke den, [] ;~ de for ~ ha arbsidsrsssrvsn disponibel vsd seiners h0ve, 

men ogsa for ~ ~vs press pA den delen av arbeiderbefolkninga sam er 

i arbeid. Ved hjelp av reservearmeen skaper kapitalistene at 

konkurranseforhold i arbeiderklassen. Rssrevearmeen ut0vsr et press 

pA den syssslsatte delsn av arbeiderklassen under depresjoner og tider 

med normal sysselsetting, og under hl2lykonjunktur og overproduksjon 

begrenser den arbsidernes krav. PA den maten spiller den relative 

overbefolkningen ogsa en halt bestemt rolle i loven om tilbud og 

ettersp~rsel pa arbeidskraft. De fungerer sam et B-lag, sam riset bak 

speilet: hvis arbeiderne blir for kravstore, kan endel av dam saktens ~~ 
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byttes ut med noen av de hundrer eller tusner sam tilh0rer reserve-

arm~en. 

Den ~elative overbefolkningen eksisterer i alle mulig former, if0lge 

Marx, men det er tre hovedformer~ 

- I en flytende form: n~r arbeiderne iblant blir avskjediget og blir 

gaende arbe~dsl0se, iblant deltar i produksjonen igjen. 

- I en latent form: her nevner Marx spesielt den delen av xa~~ 

befolkninga pa landsbygda sam alltid er forberedt pa a ga over i 

annan produksjon, og sam bare venter pa et gunstig tilbud for ~ 

slutte sag til industriproleatriatet. 

- i en staqpgreng~ form: her nevner Marx spesielt den omfattende 

hjemmindustrien. Denne delen av reservearm~en utgj0r en del av den 

aktive arbeidsstokken, men de har start sett uregelmessig arbeid og 

lavers levestandard ann arbeiderklassen for0vrig. De karakteriseres 

av et maksimum av arbeidstid og et minimum av l0nn. 

sa langt Marx's egen analyse av den industrielle reservearmSen, i 

den grad jeg har klart ~ yte ham rettferdighet i et kortfattet 

referat. Start sett mener jag at Marx's beskrivelse og r:analyse 

fortsatt er dekkende. Reservearm~ens funksjoner og former eksisterer 

~ h ~y ~P~~ fortsatt. PA ett viktig punkt mener jeg imidlertid at 

Mar~' analyse skurrer. Han nevner overhodet ikke den spesielle - ~ 

forman for reservearmS sam de gifte kvinnene utgj0r• 

Jeg mener at en tilsvarende analyse idag ville matte gi de gifts 

kvinnene en halt annen og sentral plasp. I alle fall i visse 

h dette Uten tv ;l vrert en av den relative tidsperioder ar ... 

overbefolkningens hovedformer. Nar Marx ikke tar dette opp, kan 

det imidlertid henge sammen med endringer sam har skjedd innafor 

kapitaiismen siden midten av 1800-tallet. Revolusjonering av 

- - - - - - - -- - ------ ----------------
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husarbeidet, nedgang i barnetall o.a. har gjott det mulig A mobilisere 

de gifte kvinnene i en helt annen utstrekning. For 100 ar siden 

var det f0rst og fremst ulike former for hjemmearbeid det var 

mulig A kombinere med familiearbeid, idag kan i realiteten alt 

yrkesarbeid kombineres med familia. 

Selv om denne spesielle formen ikke behandles spesielt, er kvinnene 

likevel representert i reservearm~en ~ som Marx beskriver den. 

Det fantes kvinner innafor alle .._ tre hovedforme~':tzm ::ow 

kvinner som gikk ut og inn av industrien, kvinner som ble rekruttert t . 

industri og kontor fordi strukturrasjonalisering hadde gjort dem 

overfl0dige, og framfor alt et stort antall kvinner i hjemmindustrien. 

~* Men Marx ser likevel ikke dette som noe spesielt kvinnesp0rsmAl, 

og begrepet reservearm~ behandles konsekvent som kj0nnsn0ytralt. 

Ogsa idag fungerer kvinner 
VY\Cll.l\ ~ Q. h 

som reservearm~ i former• ~ uen 
( e<y.:> it~ 

omfatterrrBpresentanter fra mange andre ~X~ l industrielle reservearmeen 

grupper i l!lt . : :t enn kvinner: F.eks. ungdom, eldre, fremmedarbeiderP 

halvproletarer, permitterte mannlige arbeidere o.s.v. Reservearm~en 

er heller ikke idag kj0nnsspesifikk. Kvinnenes funksjon som reserve-

arm~ kan derfor heller ikke forklare hvorfor kvinnene er s ffi rskilt 

undertrykt som kj0nn. A hevde at grunnlaget for kvinneundertrykkinga 

under kapitalismen er kvinnenes funksjon som reservearbeidskraft, 

er Kvinne~ kan fungere som reserve-en teoretisk feilslutning. 
r 

arheid sJ< raf~under kapi talisman bare fordi hun allerede har en 

srerstilling i samfunnet, fordi hun allerede er undertrykt som kj0nn. 

CJ Kapi~alen er naturligvis interessert i a opprettholde denne 

srerstillingen bl.a. for a kunne beholds henna som en reserve. Men den 

l.Jtnytter ogsa .:; ,t o:: srerstilling~a en rekke andre mater, 

f.eks. som tilleggsarbeidskraft~ og ved en kj0nnsdeling av arbeids-

markedet. 

~ Marx analyserer ogsa kvinnenes funksjon som tilleggsarbeidskraft 

i Kapitalen. Han paviser hvordan kapitalisten trekker arbeiderens 

familiemedlemmer (kvinner og barn) ut i produksjonen og l0nner d~m 
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langt under det sam er verdien av arbeidskrafta dares (dvs. det 

sam er n0dvendig for at arbeideren skal reprodusere sin egen 
' 

arbeidskraft). Den gangen var verdien av kvinn~s arbeidskraft 

omlag halvparten av en manns, og barns arbeidskraft 1~ anna mye 

lavere·. 

Bet er en side ved funksjonen som reservearbeidskraft slik Marx 

analyserer den sam fortjener en ekstra understrekning. Reserve-

arm~en har nemlig ikke bare en 0konomi~k funksjon, men ogsa en politisk 

Den fungerer som en 8-gjeng, sam en konkurransefaktor pa 

arbeidsmarkedet. Kvinner, men ogs~ fremmedarbeidere, ungdom, 

ufaglrerte •• brukes halt bevisst for ~ presse l0nningene til den 

stabil~ arbeidskrafta ned, for a dempe kravene og skape samarbeids-

vilje. De er en brekkstang i loven om tilbud og ettersp0rsel p~ 

arbeid,smarkedet. 
l 

Denne f unksjonen gir grunnlag for motsigelser og konkurranse i 
r 

arbeid~rklassen, mellom ufaglrerte og faglrerte, mellom eldre og 

yngre, mellom norske og utenlandske, mellom kvinner og menn. Datta 

betyr at motsigelsene mellom kvinner og mann ikk~ bare utspilles 

pa hjemmebane, ruodt husarbeid og familie 0konomi, men ogsa i prwduksjon e 

Kvinneforakten p~ arbeidsplassene og ideene om at kvinnfolka b0r holds I 

seg hjemme er ikke bare at ideologisk etterslep. Den er, akkurat 

sam rasismen, avspeiling av en reell motsigelse. Arbeiderklassens 

mann har interesse av ~ holde kvinnene hjemme for a eliminere den 

konkurransefaktoren de utgj0r. I tidliQere arbeiderbevegelse har 

denne motsigelsen f0rt til skarpe linjekamper. P~ 1800-tallet 

var det starke krefter i arbeiderbevegelsen som ville forby 

kvinnearbeidet, noe bl.a. Marx gikk sterkt imot. I mellomkrigs-

tida ble restriksjoner mot arbeid for gifts kvinner iverksatt 

i en hal rekke mad kapitalistiske land, og det er ikke til ~ 

komme fra at dette i stor utstrekning ogsa var at arbeiderkrav. 
-============-==-=--·=- -~- - - --- -- - - ----------- --
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\ \ 
Jeg har vist at kvinner fungerer sam reservearm~ ikke i en, men i 

mange ulike former. Men det finnes ogsa et st0rre eller mindre antall 

kvinner sam ikke tilh0rer reservearm~en overhodet, nemlig de sam 

er stabilt yrkesaktive i hele sitt voksne liv. Man kan diskutere 

hvor start dette antallet er, og jeg vil nedenfor gi noen synspunkter 

pa det. Men uansett hva man kommer fram til, blir det teoretisk 

vanslelig a plassere dette antallet inn i reservearmeen. Hvis man 

skalle holds fast ved at kvinnekj0nnet kollektivt utgj0r en reserve

arms og at dette er grunnlaget for den s re re gne kvinneundertrykkinga, 

rna man etter hva jeg kan forsta gripe til ett av f0lgende kunstgrep: 

Man rna enten definers de stabilt yrkesaktive kvinnene sam ikke 

eller ba re i liten grad kj0nnsundertrykt. Eller man rna utvide 

selve reservearmebegrepet slik at alle kvinner passer inn bare i 

kraft av sitt kj0nn. 

Hvem er sa de stabil~ yrkesaktive kvinnene? Historisk er det minst 

to grupper sam peker ,seg ut. For det f0rste de ugifte kvinnene, sam 

alltid har hatt et yrkesm0nster sam har lignet pa menns. Denne gruppeD 

var relativt mye st0rre tidligere enn den er idag. I Norge var det 

omkring 1/5 av kvinnene sam levet ugift hele livat f0r siste 

verdenskrig. Etter krigen har antallet ugifte kvinner sunket. Kvinner 

gifter seg yngre, og bare 6-7% forblir ugift (Stale Dyrvik, upublisert 

manus). For det andre kvinner med h0yere utdanning, dvs. med 

utdanning atter eksamen artium. Andelen kvinner med h0yere ut-

danning har 0kt sterkt etter krigen, fra 1,7% av alle kvinner over 

16 ar i 1950 til 4,5% i 1970. I denne gruppen er yrkesaktiviteten 

h0y i alle aldersgrupper, ogsa b~t gifts kvinner (Kvinners yrkes

deltaking i Norge, tabell 2.23.). 

Det finnes ogsa andre grupper av kvinner sam rna regnes sam stabilt 

yrkesaktive. For det f0rste gjelder det kvinner sam er familie

arbeidskraft i jordbruket, og sam hele sitt voksne liv deltar i en 
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st0rre eller mindre del av produksjonen pA gArden. For det a~dre 

gjelder det tvolig ogsA mindre prosentdeler i de aller fleste 

kvinneyrker, uten at jeg kan gi noen tall for det. 

A beregne den stabile kvinnelige yrkesbefolkningen kvantitativt, 

byr pA problemer. Tilgjengelig statistikk mAler bare gjennom

snitttlig yrkesfrekvens pa gitte tidspunkter, ikke kontinuitet. 

Til na har forskningen heller ikke interessert seg i srerlig grad 

for de stabilt yrkesaktive kvinnene, og forskere jeg har forh0rt 

meg has, har ikke kunnet gi konkrete henvisninger (jfr. bl.a. 

Olav Ljones i Statistisk sentralbyra.) Det kan likevel ikke 

vrere tvil om at denne stabile kvinnelige yrkesbefolkningen har 

eksistert, og at den trolig er 121kende. Det statistikken kan 

fortelle, er nemlig i hvilken grad yrkesaktiviteten blant 

kvinnene, og spesielt blant de gifts kvinnene, har 121kt etter siste 

verdenskrig. 

16 

I en rapport utarbeidet av OECD i 1980 ( 11 Women and Employment", OECD 

Paris 1980) er kvinnenes rolls pa arbeidsmarkedet i OECD-landene 

behandlet. Rapporten bygger pa nasjonal statistikk fra samtlige 

medlemsland, og resultatene er sa oppsiktsvekkende at de fortjener 

&ppmerksomhet. Den viser at kvinners yrkesdeltakelse har 0kt 

betydelig i sA A si alle medlemsland etter 2. verdenskrig og spesielt 

fra 1950, srerlig har de gifts kvinnenes yrkesdeltakelse 0kt kraftig. 

I samme periods er det en tendens til synkende yrkesdeltakelse for 

menn, og ialt har kvinneandelen i arbeidsstyrken ~kt : f~ai ~9 til 

36% fra 1950-70. F121lgende tabell viser 0kningen i endel sentrale 

medlemsland: 
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l3 l t t 
1 9 5 0 i 1 9 7 7 

r enns !'kvinners t kvinnean- imenns ! kvinners kvinnean-
yrkesdel- ' yrkesdel- 1 del ~ \ yrkesdel- : yrkesdel- del i 

Land ,takelse takelse i arbeld s - !takelse ; takelse arbeids-
j % % ; styrken 1 % 1 % styrken 
: I . , 
I 

I Danmark I 100,4 49,6 33,6 91 , 0 I I 67,3 42, 2 

Finland 97, 9 59,9 40,6 78,3 64,7 ' 45,8 

Frankrike 93,0 49,5 35, 9 84,4 50,1 37,6 

I Japan I 97' 5 57,6 38,4 89 ,3 53, 1 40,0 

Norge I 99,7 36,6 27' 1 87,4 58,5 39,6 

Sverige 98,6 35' 1 26' 3 8 8, 1 
I 

70,D I 43,7 I 
I I 

Storbritannia 97,2 4D,7 30' 7 91,3 I 57,3 3 8, 2 

I I 
I 

USA 92,5 37, 2 28,9 85' 2 I 55,7 40,3 
I I l Vest-Tyskland 98,0 44,3 I 3 5' 1 85,5 4 8, 4 I 37,6 

I I 

I I I I 
I 

I I 
I I 

Kilde: DECO ~ Labour Force Statistics, Demographic Trends 1950-9D, 

DECO, Paris 1979 

Menns yrkesaktivitet har sunket i alle disse landene, mens kvinnenes 

har 0kt i alle unntatt Japan. Men ogsa i Japan har kvinneandelen i 

arbeidsstyrken vist en 0kende tendens, og i alle disse landene 

utgj0r kvinnene na rundt 40% av arbeidsstyrken, mens bver halvparten 

av kvinnene er yrkesaktive. 

DECD-rapporten viser videre at det er en 0kende tendens til at ekte-

skaplig status i seg selv ikke har noen betydning for kvinners yrkes-

deltakelse, og at ogs a yrkesdeltakelsen blant kvinner med sma barn 0ker. 

Det gj0r ogsa antallet kvinner som er enefors0rgere for sine barn, i 

enkelte medlemsland utgj0r dena bortimot 1D'fo . Stadig flere familiar 

er avhe ngi ge av kvi nners i nnt ekte r en ten alene e ller som ;: L del · av :' .: en 

familieinntekt, og ~n .familia med utarbeidende far og hjemmearbeidende 

mor uten inntekt er ikke lenger den typiske familien i OECD-landene. 
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Fra 1974/75 har det Vffirt tendenser til krise og stagnasjon i 

0konomien i de fleste OECD-landene, men dette har ikke pavirket 

kvinnenes yrkesdeltakelse, som har fortsatt a 0ke helt fram til idag. 

Samtidig har arbeidsl0sheten blant kvinner 0kt kraftigere enn blant 

mann, men det'ler:. ',ikke •.1 entydig utfra statistikken at kvinner har 

Vffirt sparket f0rst pa tradisjonelt vis. Tvertimot konkluderer 

OECD-rapporten med f0lgende utfra det materialet som er behandlet: 

~~M~~~axxkE~x~kkexie~~exx~esxxEkxesxs~mxe~xxasex~eEx~e~~skxa~xxs~mxx 

kE~ 

"(---) 0konomien i de fleste OECD-land er na Ea innrettet pa og 

avhengig av en h0y yrkesdeltakelse blant kvinner, ikke bare som 2x~e~~sl 

arbeidskraft, men ogsa for utvikling av nasjonalinntekten og av 

kj0pekraften. Kvinner kan ikke lenger betraktes som en arbeidskrafts

reserve som kan trekkes inn og vises bart etter behov." (s. 72) 

Dette betyr imidlertid ikke at kvinnenes rolls i arbeidslivet er 

den samme som manns. Rapporten viser ~~Ei at en star del av de 

yrkesaktive kvinnene arbeider deltid, dvs. mindre enn 30-35 timer i 

uka. Omfanget au deltidsarbeid varierer fra land til land. Mest 

utbredt er det i Danmark der 49% av de yrkesaktive kvinnene er 

deltidsansatt, lavest ligger Italia med 4% . Dessuten er kj0nns

delonga pa arbeidsmarkedet markert, og det er ingen teridens til at 

den er i ferd med a forsvinne. Tvertimot tyder tallene pa at 

konsentrasjonen av kvinner i visse yrker og bransjer er st0rre i 

land med h0y yrkesdeltakelse blant kvinner og med en velutviklet 

servicesektor. 

Utviklingen i OECD-landene i de siste 30 ara tyder altsa pa at 

kvinnene er iferd med a fa et langt mer stabilt forhold til 

yrkeslivet enn tidligere, enten det na er som heltids- eller 

deltidsarbeidere. Ser en pa utviklinga i de statskapitalistiske 
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landene er denne tendensen enna klarere. I Sovjet har f.eks. 

kvinnene utgjort mer enn halvparten av arbeidskrafta i alle ar 

etter krigen, og de aller fleste er heltidsarbeidere (se egan artikkel) 

Til oppsummering sa langt: 

1. Man kan ikke 'trekke endelnge konklusjoner om kvinnenes stilling 

under kapi talismans navcerende f ase utfra det materialet jeg har 

vcert igjennom. Sp0rsmalet ma stuQeres grundigere, dessuten ma 

tendensen i de kapitalistiske landa de siste 30 ara vurderes i et 

st0rre tidsperspektiv. F.eks. er det fortsatt usikkert hva som 

vil skje med kvinnenes yrkesdeltakelse nar datarevolusjonen setter 

inn for fullt. Det foregar idag mye debatt om det, ~g om 

~x~~~kx±~±k~k~~~ksk~~ datarevolusjonen vil f0re til opprettelse av 

nye arbeidsplasser, slik det har skjedd ved tilsvarends tsknologiske 

revolusjonsr tidligere i historian, eller om den vil f0re til 

arbeidsl0shet. 

2. Men uansett: Unders0kelser av kapitalismen de siste 30 ara viser 

li~evel at det ikke len§er er rett a si at kvinnene i star grad er 

utestengt fra den samfunnsmessige produksjonen, og at funksjonen 

sam reservearbeidskraft er grunnlaget for den sceregne undertrykkinga 

av kvinnsr under kapitalismen. Kvinnenes tilknytning til den 

samfunnsmess gs produksjonen er tvertimot svcert varierende, fra 

fullstendig utestengning til full yrkesdeltakelse, co lendensen idag 

gar uten tvil i retning av st0rre yrkesdeltakelse og st0rre 

t b ·l·t t · b "d 1· tFlere k tt t t"l f · s a l l e l ar el s lve • Kvlnner er ny e l sam unnsmesslg 

produksjon en st0rre del av livet enn f0r. Dessuten er det ogsa 

en tendens til at funksjonen sam tilleggsarbeidskraft og den 

kj0nnsmessige arbeidsdelinga pa arbeidsmarkedet er viktigere for den 

sceregne undertrykkinga av kvinnene enn funksjonen sam reservearbsidskra 

4. En teori som definerer kvinnene som reservearm~ i kraft av sitt 

---- ----------- - -. - - - -
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kj0nn har virket tilsl0rende og har hindret oss i a studere 

virkeligheten pa vitenskaplig vis. Vi har vrert forutinntatt. i 

sp0rsmalene og har derfor vurdert all kvinnelig yrkesaktivitet 

som i bunn og grunn forbigaende, og vi har derfor ikke vrert 

istand til a registrere omfanget av de endringene som har skjedd 

de siste 30 ara, selv om de har foregatt rett foran nesa pa oss. 

5. Analysen av grunnlaget for kvinneundertrykkinga ma etter min 

mening ikke ta utgangspunkt i kvinnenes utestenging fra samf~nns

messig produksjon, men i kvinnenes dobbeltfunksjon: ett bein i 

familien og ett bein i samfunnet. Dette er ogsa i overensstemmelse 

med Engels kjente formulering fra "Familien •••• " 

'F0rst qtorindustrien i vare dager har apnet veien for henne inn i 

samfunnsmessmg produksjon. Men saledes at nar hun deltar i 

produksjonen er hun ute av stand til a fylle oppgavene i familien, 

og ~ax hvis hun vil fylle oppgavene i familien, kan hun ikke 

delta i produksjonen og kan derfor ingenting tjene' (meget fritt 

sitert). 

W¥~~x~s~xx~~txexx~a~x~~~~~s~ass~~axEx~~~~s~ei~~~a~xs~~xexx~~~~mMetx 

X~XX~H~XS~XH~~HX~~~2XXX¥~~i~~EXZ~X~M~~~H~HXS~~X~~~~~XXX 
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Lenin 1 

HG: "Seieren i den sosialistiske revolusjonen legger grunnlaget 

for full kvinnefrigj0ring. Mad ett slag vil kvinnene oppna full 

formell, juridisk o.s.v. likestilling. Deretter rna kvinnene bli 

likeverdige deltakere i samfunnsmessig produksjon. Det tar 

lemgre tid, og krever bl.a. overv~~ning av tilbakeliggenhet 

has kvinnene sj0l. De materielle vilkara rna skapes. Samtidig med 

dette pagar en kamp for a kvitte samfunnsmedlemmene, bade mennene og 

kvinnene, med de reaksjonrere restene av kvinnefiendtlig ideologi 

og politikk. Dette er en star kamp mot innngrodde vaner og 

tradisjoner, og den er en del av klassekampen under sosialismen" 

--- . 

Jeg mener at H.S. her gj0r feil sam hanger sammen med den feilaktige 

analysen av reservearmeen. For ham blir den viktigste funksjonen 

sosialismen far for kvinnenerigj0ringa at kvinnene ikke lenger skal 

fungere sam reservearbeidskraft, men sam "likeverdige deltakere i 

den samfunnsmessige produksjonen". Hvorfor snakker han ikke om 

likestilling i den samfunnsmessoge produksjonen og opphevinga av 

de~ kj0nnsmessige arbeidsdelinga pa arbeidsmarkedet? Og hvorfor 

snakker han overhodet ikke om familien sam 0konomisk enhet? 

--- -----:--- ------ ----·--- - --··-·-- --·-· ·---- ----·-

Bolsjevikenes kvinnepolitikk etter revolusjonen i 1917 · 

illustrasjon av hvordan Lenin sa pa dette sp0rsmalet. Jeg vil hevde 
\. ~ · . 

at et studium av denne politikken viser at Lenin sto for en annen 

linje enn den HG skis~erer opp. Derfor vil jeg legge fram endel 

materials om det. 

F0rst noen ord om den legale likestillingen: 
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Lssia 2 

Med oktoberrevolusjonen fikk kvinnene i Sovjet-unionen full legal 

likestilling, samme politiske, 0konomiske og k~xx~xax~a juridiske 
Russland 

rettigheter sam menn. Historisk var dette en sensasjon: ~~~~~x var 

et av de mest tilbakeliggende landene i Europa. Analfabetismen 

var svrert h0y, blant kvinnene mellom 80 og 90%. Kvinnene hadde 

heller ingen myndighet, hun var halt underlagt ~z~~e~ det mannlige 

overhodet i familien, og familien var underl agt kirkens moralsk 

og juridisk. En voksen, gift kvinne hadde ikke engang mulighet til 

~ bevege seg fritt. Det var passtvang for alle innbyggere i 

tsarens RusslandJ men gifts kvineer hadde ikke engang sitt age~ 

pass. 

I dette landet var det at kvinnen med et slag fikk mer omfattende 

rettigheter ann de hadde oppn~dd i noe annat land i verden til da. 

Og den formelle likestillingen gikk lenger enn til noen almena 

proklamasjoner i grunnloven - den rettet ogs a avgj0rende slag mot 

den institusjonen sam mer enn noe hadde holdt kvinnene nede: 

nemlig familien. Allerede i desember 19 17 ble det vedtatt to 

dekreter sam m~tte ryste den tradisjonelle russiske familien i 

grunnvollene. Det ene dekretet ga adgang til automatisk skilsmisse, 

det andre fjernet alle seremonier og formaliteter omkring ekteskaps

inng~else, f0dsel og d0d, og gjerde dette til et halt formelt og 

si verdslig anliggende. Det ble opprettet egne registreringskontorer, 

kirkelige seremonier ble ikke forbudt, men de var ikke lenger gyldige 

juridisk . Kvinnene skulls fra n~ av ikke oppgi sin legale status 

ved ekteskap, og hun kunne beholds sitt eget navn om hun 0nsket det. 

Barn ble ogsa likest.ilt, enten de var f0dt i ekteskap eller ikke, 

og begrepet uekte barn ble avskaffet. 

I oktober 1918 ble disse to dekretene utbygget og satt inn i et 

samlet lovkompleks - en ny familielovgivning. Hovedtrekkene i denne 

. " - - - ------------
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lovgivningen var f0lgende: 

- Ekteskap og skillsmisse skulle bare registreres, og et hvilket 

som helst antall ekteskap og skillsmisser var tillatt. Begge parter f 

beholdt samme legale stilling som de hadde fer ekteskapet. Felles 

eiendom mellom ektefeller ble opphevet, ingen ekteskaplige plikter 

ble anerkjent, og kvinnen var ikke lenger palagt a skulle felge med 

mannen ved flytting. I prinsippet ble ogsa forsergerplikten mellom 

ektefeller opphevet, enhevr som var fysisk istand til a arbeide, 

hadde plikt til a forserge seg selv. Men ettersom det sosiale 

forsikringssystemet enna ikke var etablert, ble forsergerplikt 

mellom ektefeller fortsatt som en midlertidig ordning nar d on ene 

var fysisk ute av stand til a arbeide. 

- Begerpet "uekte barn" avskaffes. Begge foreldre har samme plikt 

til a forserge barna, uansett om de lever i ekteskap eller ei. Dersom 

de er ute av stand til a forserge dem, eller uvillige til det, 

ove rtas ansvaret av staten. Foreldremyndigheten ble ikke avskaffe t, 

men det ble innfert endel begrensninger i den. Den skal uteves av 

begge foreldre, ikke som fer bare av faren. Den skal ogsa uteves 

i samsvar med barnets interesse, barnet skal selv tas med pa rad. 

Misbruk av foreldrex~±x~n m~ndigheten kan fere til frakjemnelsa ved 

dom. Abort ble lovlig og gratis. 

·--- -----.---

Denne lovgivningen var uten noen tvil den mest radikale familie

lovgivningen sam noensinde var vedtatt. Lenin var selv stolt av den, 

og han understreker i mange sammenhenger at selv den mest demokratiske 

borgerlige ~tat har en tilbakeliggende lovgivning pA dette oomrAdet 

sammenlignet med Sovjet. Selv idag, mer enn et halvt Arhundre ' 

senere, etterat den formelle likestillingen er kommet mye lengre 

i demokratiske kapitalistiske land, er det ingen sam er kommet sA 

langt sam bolsjeVikenes lovgivning i 1917. Selv vAr likestillingslov 

sam gAr langt i formell likestilling av kvinner og mann, gAr ikke inn 

pA den 0konomiske basisen for familien: den private fors0rginga av 
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kvinner og barn. 

Jeg synes dette er et klart uttrykk for at Lenin la en helt annan 

vekt p~ f amilien enn det HG gj0r i sin artikkel fra 1976, og det 

AKP's prinsipprogram gj0r. Men for Lenin var den progressive · 

lovgivninga sj0lsagt ikke sj0lve kvinnefrigj0ringa, bare et 

~ 
n 0 d vendi g s k r i t t p a v e i en • I " E N s tor be g y n n el s e '· f r a 1 9 1 9 o p p-

summerer han det slik: 

(min egen oversettelse. I Oktobers oversettelse av denne attikkelen 

er det hesten urad ~ f~ tak i ~e det jeg mener er Lenins hovedpoenger. 

Det sam i den engelske utgaven hater "Petty housework" har oktober 

oversatt med "mindreverdig husarbeid". Jeg mener at dette ikke har nos 

med mindreverdighet ~ gj0re, men med st0rrelsen pa produksjonen.) 

\ 

"Men jo grundigere vi renser grunnen f'or restCine etter de gamle, 

borgerlige lovene og institusjonene, jo klarere blir det for oss 
I 

at vi bare har rensket grunnen vi skal bygge pa, men anna ikke 

er kommet igang med salve byggverke:t. 

Kvinnen er f'ortsatt husslave, tross alle kvinnef'rigj0rende lover, 

f'~di huslig smaproduksjon knuser og kveler henne, sl0ver og 

nedverdiger henna, lanker henna til kj0kken og barnevrerelse, der hun 

kaster bort arbeidet sitt pa et barbarisk uproduktivt, smaskarent, 

nerveslitende, f'ordummende og knusende slit. En virkelig frigj0ring 

ay kvinnene , en virkelig kommunisme, starter f0rst med en altomf'atter 

kamp (ledet av proletariatet som har statsmakta) mot denne 

huslige smaproduksjonen, eller snarere med en gjennomgripende 

_forandring av husarbeidet til sosialistisk stordrift. 11 (Jni-tf ,~V:i~·fi .• 

/~ Coll. Works. Artiklen finnes pa norsk i Oktobers Lenin-utgave 

bd. 10 s • .2.26-61, og i utdrag i Ny_Dag-utgaven "Frigj0ring av 

kvinnene 11 s 74-78. Anbefales.) 
-------- --------- - -

- --- --- - -- -- -- - --- -----
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Det er ikke de tilbakeliggende ideene Lenin er mest opptatt av 

her, men av ~ endre en basi~. Nemlig den m~ten arbeidet med 

ungene og med reproduksjon av arbeidskrafta er organisert p~. 

N~ var jo slitet utvilsomt mer knusende i Sovjet anna 1919 enn i 

Norge idag, men m~ten arbeidet er organisert pa er det samme: 

hver kvinne ved sin kj0kkenbenk og sitt barnevrerelse. 

Den progressiv~ lovgivningen bet0d altsa ikke allverden i Sovjet • 

. nar det gjaldt kvinnenes faktiske stilling. Den markerte etableringen 

av en ny moral, av nye normer. Men den virkelige gjennomf0ringa av 

den forutsatte en langvarig ideologisk kamp mot de gamle normene, 

de religi0se forestillingene, det gamle patriarkalske familiem0nsteret 

o.s.v. Men enda viktigere: En virkelig kvinnefrigj0ring forutsatte; 

en endring av de 0konomiske forholdene i samfunnet, av basis. Den 

forutsatte~ en avansert teknologi og industri sam gnt overskudd til 

omfattende sosiale goder og til et liv sam er mer enn slaveri, og den 

forutsatte~ en samfunnsmessig organisering av alt arbeid - en 

kollektivisering av jordbruket, av husarbeidet og av all annen 

sm~produksjon. 

Mulighetene for ~ gjennomf0re kvinnefrigj0ring i denne betydninga fante 

ikke i Sovjet etter revolusjonen. Fra f0r var Russland et relativt 

tilbakeliggende land, Revolusjonen og intervensjonskrigen hadde 

svekket det ytterligere, en god del av den borgerlige intelligensiaen 

hadde forlatt landet i 1917, a~beiderklassen var blitt alvorlig svekket 

av krigen. Innf0ringen av NEP i 1921 var et n0dvendig tilbakeskritt 

sam oettopp skulls s0rge for en raskere utvikling av basis. 0konomisk 

vekst ble midlertidig prioritert over en sosialistisk omdanning av 

samfunnet. Dette fikk ogs~ virkning for kvinnenes stilling. 0kningen 

i kvinneneS yrkesdeltakelse var ikke imponerende star i det f0rste 

ti~ret av Sovjetunionens historie. Fra 1922 til 1928 var det tvertimot 

en svak nedgang i kvinneandelen blant Sovjets industriarbeidere og 

funksjonrerer, noe bol sj evik!!! ne se'lv oppsu mme-rte -sam alarmerer+-de i 1924. 
' . '( . 

L·.V\ \.r (. 0 ., ,;__>...JJ '->t:~v:\..AA .. --c_JA. "-\~ -:-..:~- " '-" ,· .._ \...._·.~· ·::.. .. ~ "" A" ~ ~ 1 ~·:~).'-( . 
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U tvi kli n ge~ ~v det ' s osi ale 

velferdsprogrammet som skulls tilrettelegge forholdene for kvinnene 

ble ogsa sterkt beklippet. F0rst med femarsplanene, den f0rste startet 

i 19 28, ble kvinnene i stor skale trukket inn i den samfunnsmessige 

produksjonen. Fra 1928 til 1940 0kte kvinneandelen blant industri

arbeid e re o~ funksjonrerer fra 24 til 39%, og antallet ble bortimot 

femdoblet. Or~ \-a-l)c--_J., eSc .. ~ c~- \. {?.:r-t- <-"'-~"- P---'--\ ,- V,.~<;\ci:.[-'v.~ ~0 ~~'-l-LD -
. ~'C.''\f 0 · oc\ c;.\(0' \.Jc::;,_v'-.l,_./.:n' ~A - ti' C:: l ot).l ~ l \ c( :; ,:::' : lO ·,:\ .:::·'-'-(__;:_ w-\ ,-:_ (-__;,. ~ ~~ 

'-· I. ,~- -~y. \ -J__ V-<·!--~"- ,..,__.......:_- ~ ,~-v.. ~~- "'-'--~ ~ ::: ~ ( ~ \ c<-~ <: ~ ..,_, - \ '-''- ' ~ , , ._) 

Pa den andre siden ble det i d~ ~ ti f0rste arene lagt stor vekt pa en 

politisk mobilisering av kvinnene. Og mobilisering til delatkelse i 

annen samfunnsmessig aktivitet. Innafor kommunis~partiet ble k~i~~a~e 

~x~E~isaxx det dannet en egan form for organisering som skulls ta 

seg av netopp dette: a 0ke partiets innflytelse blant kvinnene, og 

trekke kvinnene aktivt med i oppbygginga av det nye samfunnet. 

Denne organisasjonen - Zhenotdel - drev svare rt aktivt pa mange fronter 

d 1920-ara i Sovjet. De utga en rekke kvinnetidsskrifter og kvinneblader, 

de dannet propag andagrupper som dro ut i de mest tilbakeliggende 

omr a dene i landet for a lrere kvinnene a lese og opplyse dem om 

innholdet i den nye lovgivninga og i kommunistenes politikk. 

De arbeidet aktivt for a trekke kvinnene med i den kooperative 

bevegeleen og i kampen for a omdanne dagliglivet i og rundt familien. 

De gikk i spissen for a slass mot kvinnefiend t lige og bakstreverske 

ideer innad i partiet og mot partikamerater s om forsvarte egne ~x~~ 

privilegier i sin egan familie. Ocy;O.. ~ SCu..>J-..?0---o.J- vU--Qc:SZ l o2~~...~-..<; \]'~~\- \ 
" \(.cu:-. \..-o\_c:; \ . lrc. '\.__.. c \c.~ c.-A ~··-.A-A~\~ ~ c , c... . • 

Zhenbtdel m0tte en god del fiendskap, bade i partiet og utafor det. 

Iblant var det en kamp s~mxi~xH~ikk pa liv og d0d, det fortelles f.eks. 

at i Uzbekistan i 1928 ble det rapportert om hele 203 tilfeller av 

antifeministiske mord, og i 1930 ble det slatt alarm pa h0yeste hold 

p.g.a. 0kningen i denne formeD for forbrytelser. 

\ ~: '·' :_~~_/ 
Arbeidet ga imidlertid ogsa vi esultater. Prosentdelen kvinner i partiet 

0kte fra 8,6% i 19 24 til 12,8% i 1926, i Komsomol fra 15,7% i 1922 

I , \ til21,3% i 1927. \ ~~l'. ~~~ 
_~ s_~_~__:_~__:_.Ji-=-=~-=--=-~-=-,.,. -=-=-~.::......::.._:=---""..::.___.=-;;._~~: ~0~\et.~~:_:_l _._) ___.~'-'---'-~=\~~4-'J, __ tj>L_-..___:_\ ""~..:....:'-:...:...7~_') t ~J,.,~~-~ ~ 
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Kvinnenes stilling i dagens Sovjet ~ ~ 

IMF'fN 11 gsas :t 1 1· gtse t; II at J,._ 

I Sovjet idag er situasjonen den at kvinnene £aktisk i stor 

grad er "trukket inn i den sam£unnsmessige produksjonen", £or 

a bruke var programmatiske £ormulering. Etter den andre 

verdenskrigen har kvinnene stabilt utgjort omkring 1/2 av 

arbeidskrafta, hale 56% i 1945, noe under 50% £ra 1950-65, og 

51% £ra 1970. Fra 1960 til 1970 ekte den kvinnelige yrkes-

be£olkningen med over 16 millioner, i prosent er dette 50% 

ekning. Fra 1970 til 1976 axx~sxaxxigaxax2xmxxxxaaax har den 

kvinnelige delen av arbeidsstmkken mkt med ytterligere 8 millioner 

kvinner, og den utgjer na mellom 53 og 54 millioner kvinner. 

Kvinnenes yrkesdeltakelse har nadd det som dam~gxa£RKR forskere 

kaller "det demogra:t:iske maksimum", dvs. over 85% av alle kvinner 

mellom 20 og 55 ar. 

Dette petyr ikke at alle kvinner i Sovjet jobber full tid, at ingen 

er hjemme med sma barn og at kvinner nedvendigvis er like stabile 

i arbeidslivet som menn. Jeg har £unnet rapporter som viser at i 

enkelte distrikter er det en stor prosentdel av kvinner som 

slutter og jobbe £ordi de ikke har noe sted a plassere ungene. 

Jag har ogsa £unnet rapporter som tyder pa et sterkt enske om 

kortere arbeidstid for kvinner, altsa deltid. Men statistikken tyder 

likevel pa at dette er unntakene. Yrkes£rekvensen blant kvinner 

er like hey i hele den tidsperioden kvinner axx£axxxxa~xmxsx feder 

barn. Tidsnyttingsundersekelser, som det finnes en rekke av, viser ogsc: 

at den gjennomsnittlige arbeidstida blant kvinnene er sa a si 

den samme som blant mann: mens mann bruker JO% av tida si i 

arbeidslivet, bruker kvinner gjennomsni ttlig 29%. Jaaxxm.i,xa:x:tsarli:~.x 

JUt .. Kv.innene i Sovjet er altsa i hovedsak stabilt yrkesaktive, 

hvis det £innes noen kvinneundertrykking i Sovjet, sa kan den altsa 

_!lli besta ai . i ... at kvinnene er sten~t , ute fra den samfunnsmessige 
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i spesiell grad 
produksjonen. I hvmlken grad kvinnene utgj~ en flytende 

reservearm~ i arbeidslivet, har jeg ikke noe materiale til a 

kunne vurdere. I og for deg er vel ikke det utenkelig, men det 

virker helt usannsynlig at kvinnekjennet som helhet skal 

fungere pa denne maten. En helt annan sak er at de i stor grad 

fungerer som annanrangs likestiiling i arbeidslivet har de 

pa ingen mate oppna4d. 

Tvertimot er det slik at arbeidsmarkedet er sterkt kjennsdelt, 

og at denne jjennsdelingen viser en ekende tendens. Kvinnene 

dominerer i lavtlennsyrker og de er sterkt underrepresentert i 

heyere stillinger. Kjennsdelingen er altsa bade vertikal og 

horisontal: 

Den vertikale kjennsdelingen ligner sterkt pa den vi kjenner 

fra Vest-Europa. Kvinnene dominerer fullstendig i helse-

og utdanningssektoren. I mekanisk industri og metallindustri er 

det bare en liten prosentdel kvinner, mens tekstilindustri, handel og 

offentlig tjenesteyting er kvinneyrker. Det finnes ogsa noen trekk 

som skiller seg fra det vi er vant til. For det ferste er det 

spesielt mange kvinnerx i jordbruket, for det andre i tekniske 

og vitenskaplige yrker. Denne kjennsdelingen av arbeidsmarkedet har 

ektk klart de siste tiara. I 1959 jobbet 33% av kvinnene i yrker 

der kvinnene utgjorde mer enn 70% av arbeidskrafta, i x9Jj 1970 

jobbet 55% av kvinnene i sanne yrker, ·og 33% i yrker der kvinnene 

utgjorde mer ann 85%. 

Den horisontale kjennsdelingen er ogsa halt klar: Et eksempel er 

jordbruket: Totalt utgjer kvinnene godt over halvparten av all 

arbeidskraft her, og nesten 1/J av alle kvinner i :arbeidslivet 
. ' '. • ~·:'' ...... · ; •.• .t 

er ansatt i jordbruket •• Bare 11% av disse kvinnene jobber mad 
.l'j' ~ :.:_t, ·..: : -,: .::. '-:.,. ,; (· '· • 

maskiner (25% av jordbruksarb.eiderne total t). Men 85% arbeider 
I ·: ' : /. ,'~ ' '". •, ~ '.'.J : '-' - ' ' ,, !_ , . ' ' • • ,. .' • ,, • • ~ ! . j : : ' _, /' .. :· : ·' 

utelukkerida med -sine· egne bender. E Blant traktorfererne, der 

kvinnene i sin tid utgjorde en stolt elite, er det idag under 

. . . 
I . • , , .· 
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1% som er kvinner. De administrative stillingene i jordbruket er sa 

a si utelukkende forbeholdt mann. Blant formenn ved kollektiv-

bruk og direkt0rer ved statsfarmene er det 1,5% kvinner. Dette 

er ogsa en klar nedgang sammenlignet med tidligere, i 1943 var 

det 14% kvinner i disse stillingene. 

I industrien er mulighetene for avansement st0rre for kvinner, 

men tendensen er likevel den samme. Blant ufagl~rte arbeidere er 

det 5 ganger sa mange kvinner som menn, blant de fagl~rte 5 ganger 

sa mange menn som kvinner. Derimot er 40% av ingenierene kvinner, 

og det er en 0kning i antallet kvinnelige direkterer i industrien, 

fra 1% i 1956 til 13% i 1970. 

Den sterkeste stillingen har kvinnene innafor de professjonelle 

yrkene (de som krever skmxamxM&DK±Kg~xm.±xaxs±xax skole eller 

universitets-utdanning) Her utgj0r kvinnene 52% av all arbeidskraft, 

spesielt er de overtallige som l~rere, ingeni0rer og fysikere. 

Men ogsa her synker kvinneandelen nar man stiger i hierarkiet. 

Selv om kvinnene deltar i arbeidslivet, finnes det altsa en klar 

undertrykking av kvinnene pa arbeidsmarkedet: Kvinnene har det 

hardeste og kjedeligste og darligst betalte arbeidet. Og de fungerer 

som en tilleggsarbeidskraft i Marx' betydning av ordet: 

Den gjennomsnittlige l0nna for arbeiderklassen i Sovjet dekker 

omtrent 2/3 av det som er nedvendig for a fors0rge en gjennomsnitts 

familia pa 3,7 personer. Det er altsa ikke mulig a leva pa ei l0nn, 

og kapitalistene i Sovjet far arbeid fra mer enn en arbeidskraft 

for den variable kapitalen som er prisen for en arbeider. 

Men undertrykkinga av kvinnene i Sovjet hanger apenbart ikke bare 
:~ } .; ,, . '•• . . . 

sammen med forholdene pa arbeidsmarkedet. Den sleregne undertrykkinga 

som kvinn~ne utsettes · for henger ogsa· naye sammenmed hvordan 
:- ,. .. .. ... 

familien i Sovjet furigerer. · 

··-·-------- ···-----

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2016



\D 

Jag har vist hvordan Lenins politikk xxx9 etter 1917 var a opplase 

familien som en akonomisk enhet. For a utrydde enhevr tvil hos 

dem som tror at dette fortsatt er den sovjetiske familiepolitikken, 

vil jag farst sitere Krustschov fra den 22. partikongressen i 

1961. Han sier der: 

-"Den som forsatt pastar at familien vil bli mindre viktig under 

overgangen til kommunismen, og at den vil forsvinne med tiden, 

tar fundamentalt fail." 

Endringene i den sovjetiske familiepolitikken skriver seg tilbake 

fra midten av 1930-ara, og var i farste omgang begrpnnet med nadvendi~ 

heten av en befolkningsakning. Stalins politikk pa dette omradet 

besto av en kombinasjon av restriksjoner og belanning. Han forbad 
og 

abort og homofili, gjorde skillsmisser meget vanskelige a oppna, 

og han innfarte diverse belanninger for barnefadsi~r, som den kjente 

"modersheltinne-medaljen" for kvinner som hadde fadt ti barn eller 

mer. Etter Stalins dad var det tydeligvis stor debatt rundt 

£amiliesparsmal i Sovjet, og det var sterke krefter som ville tilbake 

til politikken £ra 1920- og begynnelsen av 1930-ara. Resultatet 

ble dels en liberalisering av skilsmisselovgivningen og av adgangen 

til abort, dels en stryrkmng av £a.ilien ideologisk og akonomisk 

som fjernet alle rester av familielovgivningen fra 1918. 

Idag er det helt uomtvistelig at familien tillegges en sentral og 

varig rolle bade i barneoppdragelsen og i husarbeidet. I offentlig 

propaganda snakkes det om viktigheten av mor-barn-kontakt, om den 

viktige funksjonen som de daglige maltidene hjemme har, om kvinnenes 

store oppgave som oppdragere av den nye generasjonen og som hjemmets 

£alelsesmessige midtpunkt. Og det er ogsa hel~ klar~ at -det , 

sovjetiske kvinneidealet ikkeXB lenger er den s .tolte ·traktorfareren 

som vi kjenner fra Stalins Sovjet. Kvinneidealet idag er den 

kvinnelige og hus'lige kvinnen som bruker tid ogointanke pa sitt 
. ' . ' 
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eget utseende for a gjere seg tiltrekkende for sin mann og dermed 

- forhapentligvis fede mange barn til staten. Jeg har lest 

en ameriaknsk rapporter fra xas%Xxgx JOurnalist•% som hevder at anta1let 

skjeehetssalonger i sovjetiske storbyer langt overstiger det man 

kan finne i f.eks. USA, og at behandlingen i disse salongene er 

sa rimlig at enhver skal kunne ha rad til den. Bamme journalist 

paato ogsa at kosemetikkindustrien var subsidiert av samme grunn. 

Han fortalte ogsa at han utrpkkelig ble batt om bare a fotografere 

vakre kvinner dak han var pa reportasjereise rundt i landet, og at 

han nrermest ble hindret fra a fotografere en gammel, slitt kane. 

~x±g~B%±R~x±xSax3a% I propaganda som utgis om kvinnenes stilling i 

Sovjet, blir denne tendemsen fullt ut bekreftet. Kvinnenes som 

avbildes er skj0nne og kvinnelige, og de omgir aeg like mye med 

blomster, barn og familielykke som med produksjonsmidler. 

Og . i kapitel om"den nye kvinnen" star det mye om klr:br••••axxft%:i:ga 

~RDkS~BKXJIBmX Viktigheten av a harmonisere kvinnens spesielle 

personlighet og hermes egenskaper som mor og oppdrager av en ny 

generasjon med deltakelse i samfunnet. Og som stette for dette 

brukes de Lenin - og hans varme felelser for sin egen mor. Ingenting 
kan erstatte en god mor -----

Mekaniseringa av husarbeidet er ekstremt lav. En undersekelse av 

-fabrikkarbeiderskers kar i Leningrad i 1970-ara viser at nesten 

ingen (o,4%) hadde kjeleskap, at ingen hadde egen vaskemaskin, at 

5% hadde symaskin og 11% st0vsuger. Bare 10% av kvinnene vasket 

klrerne i fellesvaskerier, de beted at klrerne bie sendt' bort og at det 
c ~ .~ ;_. : .. . 

tok uker a fa dem tilbake - hvis man fikk dem tilbake. Selv-

betjeningsvaskerier fantes ikke. Den ·sovjetiske propagandaen 

framhever at utbredelsen ' av ' h~sh~lcbiingsxhaskiner har 0kt i lepet av 
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1970-ara. De nevnte tallene fra Leningrad sier derfor ikke hele 

sannheten. Men statistikken forteller fortsatt i klartekst at 

de lavtlt<mte kvinnene fortsatt ikke har rad til a skaffe lseg 

husholdningsmaskiner, og at det store flertallet fortsatt vasker 

klrerne sine for hand hjemme. I tillegg til det tradisjonelle husarbei 

bestar en god del av sovjetiske kvinners husarbeid ogsa i a sta i 

tusen keer for a skaffe seg nedvendige varer. Og matlagingen er 

tungvint, halvfabr kert mat er sa a si ikke a oppdrive. 

Mesteparten av husarbeidet er kvinnenes eneansvar. Tidsnyttings-

undersekelser viser dette mad all enskelig tydelighet. Kvinner og 

mann bruker i gjennomsnitt omtrent den samme tida i arbeidslivet, 

men kvinner bruker 2 l/2 gang sa mye tid til husarbeid som mannen. 

Felgelig har hun bare 2/3 av den fritida som mannen har, og hun 

har ogsa litt mindre tid til sevn og andre fysiologiske behov. 

Hvis man sammenligner dette med 1920-aras Sovjet, vil man finne at 

en mann brukte tida si sa a si pa neyaktig samme mate dengang som 

na, mens kvinner har fatt noe mer fritid ann hun hadde, og hun bruker 

noe mindre tid pa husarbeid. En yrkesaktiv kvinne brukte 40 timer 

pr. uke pa husarbeid i 1923-24, idag bruker hun 32 timer pr. uke. 

Hva sa med barneomsorgen? Det er en gammel myte at barnehagedekningen 

i Sovjet er sa hey. Statistikken viser at det ikke stammer. I 

1972 var det noe under 1/3 av ferskolebarne som hadde plass i 

barnehage. For barn under 3 ar var dekningsprosenten under 10%, 
.: ._._-;. ~- .. > . .-<· ·.-~ :.-_,_ r\'\:: ~-- .\~ .. '-~ ~ · :~ ·. ~~'- , , , ,~~_ : ,~ ·==-~ ":- :d -. : \.i .. -. ~- - "~-·L~ -\ :;>~ :· t,_ C ~;-~ i~- -- · ' \ ( · .• - .. : v , ~L~' \:-l' 
insti tusjoner for spebarn finnes nest en ikke ~ Omsorgen for de l· ': ~---~-<..: ; \ o(N 

" Cl;:..>'- ~c'?r.f 

yngste skolebarne •JaJ'1X.I!IXl!DIXII er ogsa mangel:full. Det finnes · ;:~nd~T : · 

internatskoler, og spesilt under Krustshov ble utbyggingen av 

internatskoler prioritert. N! er dette ikke lenger offisiell 

politikk, og de internatskolene som er oppfattes snarere som 

"arbeidsleire" bade av ungene og foreldrene~ - ~~~{l~~1~x~~~~~ixi~~ 
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Isteden er det na satt igang et eget program endel akax steder som 

forlenger skoledagen for de minste ungene. Datta om£atter 10% 

av skolebarna, og ifalge mine kilder sa er det en god del misnaye 

med hvordan det har fungert. Manglende sam£unnsmessig ansvar for 

ungene oppleves som et stort problem for kvinnene. Mangelen er 

spesilt merkbar pa landsbygda og i endel nyopp£arte industribyer, 

I de fa kanalene sovjetiske kvinner har £or a gi uttrykk £or 

synspunktene sine, gar det £ram at det er de ydmykende forholdene 

for fadende kvinner og mangel pa barnehager som oppleves som de 

starste problemene. 

Og heller ikke for dem som har barnehageplass, er problemet mer enn 

halvveis last. Barnehagene fungerer ofte som rene oppbevarings-

institusjoner. Ansatte i barnehagene !annes sv~rt lavt, og barnegruppr 

er mye, mye starre enn det vi er vant til. 2 voksne pa en sma-

barnsavdeling med opptil 30 bleiebarn gir ikke mye spillerom for 

individual! omsorg og pedagogisk tilbud. xxxxxX.ggxaEx~•xx 

Barnahagene preges av mange skader og hyppig sykdom blant 

ungene. Og ved sykdom er ungene igjen madrenes ahsvar. De kvinnene 

som har muligheter for a velge, foretrekker gjerne at ungene passes 

av bestemo~ £ramfor barnehage. 

Pa tross av den of£isielle propagandaen som gar ut pa a styrke 

familien, er det en klar tendens til at £amiliene opplases sosialt. 

Antallet skilsmisser er sterkt stigende, spesielt i de starste 

byene, der det na er 400 skilsmisser pr. 1000 ekteskap. Alkoholisme 

blir oppgitt som den viktigste grunnen til skilsmisse. Samtidig gar 

barnetallet pr. familia sterkt ned. I 1970 besto en gjennom-

snittsfamilie i Sovjet av 3,7 personer. Dette tallet skjuler to 

motstridende tendenser: Den ene.er en synkekde £amilie~trarrelse i 

urbane delene av de slaviske og bal tiske republilclaene. Den andre. 

tendensen er akende familiastrarrelser 'ilant den m:uslimske 

befolkningen og i flere · av de ikke-russiske republikkene. 
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Dette er en tendens som bekymrer makthaverne i Sovjet, og det drives 

stadige kampanjer for a fa kvinnene x spesielt i de slaviske 

omradene til a f0de flare barn. Kampanjene drives som propaganda, 

men ogsa i form av 0konomisk bel0nning og 8traff. Kvinner som 

f0der mer enn to barn bel0nnes 0konomisk, mens menn som ikke gifter 

seg straffes 0konomisk ved en ekstraskatt. Rxams%%~~-~x~a~xka% 

XBB%x%aXka~xags* Det nye feminine kvinneidealet er trolig ogsa et 

ledd i f0dselskampanjene, som jeg alt har vrert inne pa. 

alle spor av Lenins lovgivning fra 1918. Fors0rgelsesplikten 

mellom familiemedlemmer er gjort adskillig mer omfattende enn 

tidligere, og det er ikke lenger snakk om at dette er en overgangs-

ordning. Ektefeller har plikt til a fors0rge hverandre dersom den 

ene blir syk eller invalid, og denne plikten gjelder ogsa dersom 

ektefellene blir skilt. Mann har plikt til a fors0rge kona 

under svangerskapet og ett ar etter f0dselen hvis det er behov for 

det, statens forpliktelser er innskrenket til et minimum ogsa her. 

Ogsa det 0konomiske ansvaret for barna er blitt mer privat enn 

tidligere, og statlig st0tte til ugifte m0dre gis bare i 

unntakstilfeller. Pa den andre siden har staten vidtrekkende 

fullmakeor til a fjerne ungene fra foreldrenes varetekt og sette 

dem under statlig formynderskap hvis de mener at foreldrene misbruker 

sin foreldremyndighet. Men heller ikke dette rhldker ved foreldrenes 

0konomiske forpliktelser. Voksne barn har videre plikt til 

a fors0rge sine egne foreldre hvis de blir n0dlidende eller invalide, 
.. 

samme forpliktelse gjelder mellom barnebarn og besteforeldre og 
n ~ .. · . 

mellom s0sken. Og forpliktelsen gjelder uansett om det har vrert 

no en sosiale ···band · mellom · familiemedlemmene eller · ei •• 

Det sosiale forsikringssystemet som Lenin innf0rte som en 1edd i den 

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2016



,,. 
ekonomiske oppl0sninga av familien, er altsa utryddet med hud 

og har og erstattet av privat forsergelse i familien. 

Summen er, for a si det med en av de forfatterne jeg har lest 

for a finne stoff til denne innledningen: 

"Kvinnene i Sovjet er fanget i en grusom treveis klemme. Staten 

venter at hun skal bidra til den generelle velferd, dvs. arbeide, 

sikre sin ekonomiske uavhengighet, stadig forbedre sine faglige 

kvalifikasjoner og holde tritt med mannen. Staten venter ogsa at 

hun skal produsere barn - sa mange som mulig. Og endelig venter 

staten at hun skal styrke familien, dvs. at hun skal bruke en del av J 

sin tid til a forbedre livet i hj»mmet hvilket igjen krever en 

god del fysisk og mental energi." 

.t .· ··; : :: · .. ' .... .. ! ~: ·.:: .. ' 

~.- ' .. ): \!0 ·. ••· ".• ; 

.L. ·: i L b :-i ;_;,; :.ri .. . L:...P .:~· - ·~11 _, ·' 'I 

. • . ' 1 '. •\L 1?. , .'1 ·~ t . , , .. .. .j 
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Oppsummering: 

Eksempelet Sovjet styrker oppsummeringa sam ble gjort etter del 

I i denne innledninga: En analyse sam bygger pa at grunnlaget for 

kvinneundertrykkinga under kapitalismen er kvinnenes utestengning fra 
\ 

den samfunnsmessige produksjonen og funksjon sam reservearbeidskraft, 

er feilaktig og ma forkastes. If0lge en slik analyse skulls den 

sreregne undertrykkinga av kvinnene i Sovjet na vrere sa godt sam ~~~~H~ 

opphevet. Men en unders0kelse av virkeligheten viser at 

nettopp den sreregne ~~~extx¥kkx~~zx kvinneundertrykkinga er 

ekstremt hard i Sovjet. Ikke gjennom en utestenging fra samfunns-

messig produksjon, men ved bindinga til familien og en streng 

kj0nnsmessig arbeidsdeling pa arbeidsmarkedet sam gj0r kvinnene 

til. den delen av arbeidsmarkedet sam har det hardeste, det 

kjedeligste og det darligst betalte arbeidet. Og at kvinnepolitikken 

i Sovjet ikke er noen sosialistisk kvinnepolitikk, skulls under-

s0kelsene av bolsjevikenes og Lenins kvinnepolitikk etter oktober-

revolusjonen ha vist. En sosialistisk kvinnepolitikk innebrerer 

sj0lsagt at kvinnene skal delta i full skala i samfunnslivet og 
s am f u n n s m e s s i g 

spesielt i ~x~~~ktxMt arbeid. Men den legger ogsa vekt pa at 
-
kvinnene ma frigj0res fra familien, sam ma oppheves sam en 0konomisk 

~~ enhet og sam produksjonsenhet, og den legger vekt pa a oppheve 

hele den kj0nnsmessige arbeidsdelinga; mellom familia og samfunn, 

i arbeidslivet og pa alle andre omrader i samfunnslivet. 

Feil i analysen ma f0re til feil i linjene for kvinnekampen ogsa. 

Jeg skal ikke ga grundig inn pa det .her, bare skissere kart 

hvordan jeg mener feila har ytret seg: 

- Familiens rolls i den sreregne undertrykkinga av kvinnene er blitt 

undervurdert. Nar sp0rsmal om familien har vrert reist, har det ofte 

vrert i form av snevre "samlivsinnlegg" der undertrykking av 
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kvinner i privatsfreren er blitt redusert til moralske og 

individuelle sp0rsmal: menn ma gj0re mer husarbeid og kvinnfolk 

ma ta seg sammen og slutte a syte. Det som er viktigst ved familien, 

at den fungerer som en 0konomisk enhet og en produksjonsenhet som 

hindrer kvinner i a fungere som likeverdige samfunnsmedlemmer, 

er blitt mye mindre paaktet. Dg interessen for familielovgivning, 

skatteregler, trygdebestemmelser o.a. som opprettholder familien som 

0konomisk enhet, har ikke vrert overveldende star. Det har 

tvertimot blitt oppfattet som uviktige og litt eksklusive sp0rsmal. 

- Den kj0nnsmessige arbeidsdelinga er blitt undervurdert. Jeg kan 

husks at jeg sj0l innledet til debatt sammen med Kari Vangsnes i 

st~dentersamfunnet i As i 1972-73 og polemiserte mot henne da 

hun hevdet at det var viktig a fa kvinner inn i mannsyrker. Jeg 

hevda at det var helt underordnet, og jeg mener dette har vrert mye 

av holdni ng a seine re og sa. Kampen mot : :k j 0nnsroller i f ami lie, i 

arbeidsliv og utdanning, i politikk og annen samfunnsaktivitet er 

viktig, og jeg mener vi enna ikke har forstatt rekkevidden av det. 

Vi skal ha likestilling i samfunnet, og det oppnar vi ikke f0r hele 

den kj0nnsmessige arbeidsdelinga er opphevet. Derfor ma vi slass 

for a komme inn i mannsyrker, for a komme til topps i politikk og 

arbeidsliv, for a bytte ut alla Barby-dokkene ~e~xmekzx i 

jentedr0mmene med mekanisk og elektronisk leket0y, for a fa 

kvinner fram pa valglistene og for kj0nnskvotering. 

- Kj0nnsmotsetningene har vrert undervurdert. Det er rett at 

kvinnekampen ikke er tjent med a gj0re menn til hovedfiende. Og 

det er rett at bare kapitalen tjener pa splittelse og er den som 

legger opp til splittelse og kj0nnskamp. Men nar det er sagt, ma det 

ogsa slas fast at det finnes kj0nnsmotsetninger: I familien er det 

i k k e t i 1 b a k e 1 i 9 9 en d s i d e·e r f 0 r s t o 9 f rem s t so m f liH e r t i 1 u n d e r

trykking av kvinner, men materielle forhold. En kvinne som er 
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0konomisk avhengig av en mann, eller sam b are bringer til huset 

en tilleggsinntekt, har faktisk en underordna stilling. Og en mann 

sam har en kvinne til A gj0re husarbeid for seg a~ passe ungene nAr 

han spiller fotball siler er pa m0te, har fa ktisk privilegier a 

forsvare. I arbeidslivet er det ogsa reelle motsigelser, fordi 

det finnes et konkurranseforhold mellom mannlige og kvinnelige 

arbeidere sam kapitalismen har skapt. Kamp mot kvinneforakt i 

arbeiderklassen har hatt lett for a bli stemplet sam sekterisk og 

prippent, f.eks i diverse KK-debatter. Men denne kampen er for 

det f 0rste rettferdig, og for det andre en n0dvendig del av 

kvinners kamp for likestilling. Kvinneforakt er like oppr0rende 

sam rasisme. 

/ 
/ 
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