
.....,. __ '!"> 

~ 
~~ 

-~ ~~v 

Oslo 1.2.85 

DS i ............. . 

KONFERANSE FOR PARTIJENTER PÅ KVINNEARBEIDSPLASSER 

I INDUSTRIEN 

Kvinnelige industriarbeidere i Vestfold har tatt initiativ 

til å arrangert et konferanse - se innkallinga. 

SK stØtter initiativet ,og vil også selv delta på konferansen, 

ved folk fra FU og Kvinneutvalget. 

Da vi er usikre på hvor mange som vil komme ,setter vi i 

utgangspunktet ikke noen begrensninger/kvoter for distrikta. 

Men, skulle det bli svært mange fra"fjerntliggende" distrikt, 

kan finanisieringa bli et problem 

(Se punkt om finansiering i innkallinga) . 

PrØv derfor å få gitt beskjed om antallet som vi] komme fra 

distriktet. Helst til internadressa ,slik at vi får en samla 

oversikt. INNEN PÅSKE. 

DS må ta ansvaret for å få gitt denne innkallinga til avdelinger 

som har jenter som er aktuelle deltakere. 

Kameratslig hilsen 

for SKAU-Jan Berg 
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Det er nå på tide at vi damene i kvinneindustrien samles til 

en konferanse. Både for å utveksle og oppsummere erfaringer så 

langt, og for å diskutere hva vi mener partiet skal prioritere 

i den faglige politikken. Og ikke minst bør vi diskutere hva vi 

sjøl skal gjøre framover. F det hele tatt er det en hel haug av 

ting vi burde ha prata om, men det er begrensa hvor mye tid vi får 

sammen av gangen. Derfor må vi starte ett sted, og så fortsette 

videre på enda flere konferanser.Med enda flere folk. 

TI) Vi ønsker nå i første omgang å samle damene i dette partiet 

som jobber på kvinneindustriarbeidsplasser. Og dam-er som jobber 

på arbeidsplasser som kan sammenliknes med det, som 38Skerier 

med endel ansatte f.eks. Dvs. kvinnearbeidsplasser der folk jobber 

side om side til daglig i en slags "produksjon". 

2) P.g.a. at dette landet er ganske langstr~kt, begrenser vi 

d eltakelsen til folk fra Trøndelag og sørover • 

3) Det er viktig at ikke bare tillitsvalgte damer deltar. 

DESSUTEN DEt..7RJf! 'Fu oG- J<t.J S.2/t/T12Rt...:T. 
XX:X:XXXXXXXXX. 

TIDSPUNKT: Helga 2tf't - 21 /'-t (lørdag og søndag) 

STED: VtS7Fo~ZJ. 
Oppmøte : Tønsberg jernbanestasjon, på nordsida bilene som er 

parkert langs jernbanelinja. Den som henter har med 

seg Dagbladet. Spør:"Er det du som skal bringe oss til 

jentefes~n ?" 

OPPMØTETIDER: Lørdag kl •. 08.00, kl •. 08 • .58 

Reserve: Lørdag kl. IO • .OO og:· kl.I0.58 • 

Hvis noen p.g.a. reisemuligheter må komme 

·~------ ·--- ~---- ·-- -· - -
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fredag kveld: samrnp sted kl 2055 el. 2255 

Tidsramme: Avslutter søndag kl.· ca. I5.00 (avhengig av hvordan 

folk kommer seg hjemover igjen, det må tilpasses.) 

FINANSIERING: FU sentralt har sagt at de vil bidra med det de kan 

klare økonomisk. Men deltakerne bør be om støtte til 

denne viktige konferansen i l a ga sine. Og deltakerne ." 
betaler reise og opphold (mat) hver for seg, så fore-

tar vi reisefordeling på konferansen, så derfor må 

de som har "kort" vei ta med seg noe ekstra penger. 

zzzzzzzz zzzzzzzzz 

VÅRT FORSLAG TIL TEMAER: 

(hvert tema med innledning og diskusjon) 

li) ' 6-timers dagen. 

II) Tariffspørsmåla: Lønnskrav. Linjer for oppgjøret ellers. 

~orbundsvise oppgjør kontra samordnet. 

Sammenslåing av forbund. 

II]} Hva må gjøres for at partiet skal være også for oss i 

kvinneindusrtien(ledelse, faglig krav,utvikling av poli
tikk) ' ? 

Hvordan få gutta i partiet til å sloss sammen med oss og 
·-------·· forstå viktigheten av å vurdere sitt arbeid utfra damers 

premisser og krav ? 

IV) Va bør ha med en diskusjon(kort eller lang) om, de problem

ene vi har og frustæasjonene vi har med å holde ut til 

tider på arbeidsplassene våre! (Oppsummert utblåsing!) 
s·.jøl om dette vil bli fletta inn i de andre punktene også. 
03 h r'O r-for h(pr VI hk ~ 

xx:xxxxxxxxx 
TI TILLEGG, FOR Å FÅ LAGT SAMMEN ALLE ERFARINGER OG LAGE ET GRUNN 

LAG FOR Å DISKUTERE HVA SOM ER DET SÆREGN-E MED KVINNEINDUSTRI
ARBEIDSPLASSER, HADDE DET VÆRT FINT OM' ALLE SOM BLEI MED PÅ KONFERM

ANSEN HADDE MED EN SKRIFTLIG OPPSUMMERING AV FØLGENDE TING: 

______ {_S_§. __ k.?-_l'L_m>J~n av_~p_f?_S§.mmenfa,t_t_~__9._e_t __ ettE?rpå) 
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I) HVA SÆREGENT ? 

-jenters syn på seg sjøl. 

-forholdet mellom mannfolka og damene på arbeidspl~ssen. 

-typen arbeid 

-organiseringa av arbeidet. 

-arbeidstider. 

-erfaringer med hvordan fagbevegelsen ser på damen&. 

-hvordan prega av samfunnets syn på damer. 

-størrelse på · sykefravær, B mulige årsaker • . 

-lønnsforhold 

-hva slags damer(alder, g ifte/ugifte,unger osv.) 

-tilrettelegging for folk med unger. 

-hvor lenge hqr folk jpbba der, hva gjør jenter når de 

gifter seg/får unger. 

-sosialt liv utafor jobben. 

II) FAGLIG AKTIVITET ? 

osv. 

-aktivite~i klubb/tillitsutvalg. 

-hvordan medlemsmøter, organiseringer av valg til verY. 

-aktivitet fagforening. 

-DNA ogSV's posisjoner. 

-hvilke krav/hovedsaker i klubb og fagforening. 

-e~faringer fra aksjonering. 

- -"- -"- lønnsforhandlinger~· 

osv. 

III) HVA æJORT/MÅ GJØRES. VÅRT ARBEID. 
-hva er vår posisjon i klubb/fagforening. 

-hvordan øke aktivitet/demokrati/utvikle folk. 

-grad av kommunistisk arbeid. 

-hvilke erfaringer på generell kvinnekamp. 

-hva kan vi gjøre for å komme videre med de to puktene 

foran. 

-hvordan oppnå posisjoner,erfaringer m~d de posisjonene 

vi har, viktigheten av dem. 

V 
vt.L KOM .Mc,l\] c 
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