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Vedlagt felger en innledning o m kvinnelenna som Siri Jensen holdt 
på Kvinnefrontens lands mete + mA ~eriale om Kvinnenes tariffaks jon 

(

. og en innledning av - _ . . , < :::;.~. "-. - ~ fra et fraksjonsmete for folk 
som jobber med barnehagespersmål. Jane har også et innlegg i 
dette nummeret av TF som v i g jerne vil ha reaksjoner . 

.;. 6-.t. ~ t-:v....L<. r-" k .~l.:..a-~-c...-..~ • 

Kvinnenes tariffaksjon og 8 .mars . 

Kvinnenes tariffaksjon planlegger en underskriftskampanje etter 
at LO? representantskap har vedtatt sine krav til tariffoppgjer
et. Det er meningen at den skal være utsendt til 8.mars slik at 
det kan samles underskrifter i 8 .marstogene. De av dere som vi 
har direkte adresser til : vil få den tilsendt, og den vil bli 
sendt til KF-gruppene. Vi ber dere sikre at noen tar ansvar for å 
samle underskrifter på hvert sted. 

Videre jobber vi med planer om en konferanse om kvinnelenna med 
folk fra flest mulig klubber, foreninger og kvinneorganisasjoner 
grupper over hele landet. Dere vil here nærmere om dette. 

KVINNEKONFERANSE 

Innkalling til konferanse for kvinneansvarlige i DS, ev. andre 
sentrale kvinner på det kvinnepolitiske område, 27.-29.mai 88. 

Hovedtema for konferansen vil være forholdet mellom kvinneoppre
ret og arbeideroppreret. 

Hvor står vi? Hvordan styrke kvinneoppreret og kvinneinnrettinga 
på arbeideroppreret? Nærmere problemstillinger og forberedelser 
kommer seinere. 

På de siste konferansene våre har det vært ganske mange distrik
ter som ikke har mett. Hver gang er det jenter som får beskjed i 
siste ~iten på tross av at vi varsler dette i god tid. OSene må 
allereåe nå ta opp hvem som skal dra slik at dette prioriteres. 
Dersom dere ikke har mulighet til å stille, vil vi ha varsel om 
dette i god tid, med begrunnelse. Det er viktig for oss å vite om 
det skyldes at ingen jobber med kvinnepolitikk for partiet eller 
om det er andre årsaker. 
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' ~ FORUM FOR EN BEDRE KVINNEHVERDAG. 

"Nairobi i Oslo? Nei, arrangørene · av Nordisk Forum i Oslo 30. 

juli til 7. august (1988) innbiller seg ikke at det er mulig 

å kopiere Forum i Nairobi i 1985. Men planleggingskomiteen 

for Nordisk Forum håper å oppleve den samme entusiasmen, frodig

heten, mangfoldet, samholdet og kampgløden når flere tusen 

kvinner fra hele Norden inntar den norske hove dstaden for å 

diskutere hvordan kvinners hverdag i Norden kan bli bedre." 

Slik introduseres arrangementet Nordisk Forum av en planleggings 

gruppe som til største del består av Nordens sosialdemokratiske 

"el i tekvinner". 

Kvinneutvalget har vedtatt at denne kvinnekonferanse ikke skal 

få bli en '' hyllest" til hvor bra vi har det som kvinner i Norg e , 

eller hvilken fantastisk regjering vi har som består av så 

mange kvinner. 

Flere partidamer og andre kvinner som enten står oss nært eller 

har vært oppe i en eller annen kamp har blitt bedt om å bidra 

til å prege denne kvinnekonferanse. 

Noen av de temaene vi ønsker å få belyst er verneplikt, teknolo

gi, barnehagepolitikk, kvinner i distrikts-Norge, porno og 

prostitusjon, lesbisk kamp, kvinner i fagbevegelsen, jenter 

og utdanning, kvinner i landbruke t. New Age, bøll ekurs, kvinner 

og gratisarbeid , miljøvern, antirasisme, 

kvi nner og arbeid. 6-timersdagen. 

solidaritetsarbeid . 

l tillegg satser vi på et større arrangement i forhold til 

"Strateg ier i kvinnekampen". 

Poenget med dette arbeidet er at konferansen skal belyse det 

enorme gapet mellom "kvinneregjering" og den situasjon som 

vanlige kvinner i Norge lever i. 

Me n vi har ikke bare oppgaver. Vi skal også ha det moro~ Vi 

planerer å få til et AKP-kvinnenes kafe og en poltisk ledelse 

under arrangementet, kort sagt; føle på det å være AKP-kvinner 

i "samla tropp". 

Få folk til å sette av denne uka i kalenderen! 30/7-7/8! 

KOM TIL OSLO FØRSTE UKA I AUGUST! 
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Kvinner er lavtlønte, det er en gammel sannhet. Men det har bare 
vært halve sannheten. For vi er ikke bare lavtlønte vi er 
kvinnelønte. Det er faktisk slik at pa tvers a~ bra~sjer og yrker 
tJener kvinner relativt likt. 

/ 

For a he ve kvinnelønna krever Kvin~enes tariffaksjon et tillegg 
pa 10 KR ONER PR.TIMER ELLER 20 000 I ARET VED DETTE OPPGJ ØRET. 

KVINNENE TJENER MI NDRE ENN MENN - OG LIKE RE 

I 86 la gJennn omsnittslønna for kvinnene b~de i industri, 
varehandel og rutinemessig kontorarbeid mellom 110 - 12 0 000. 

Flertallet av kvinnene i kommunesektoren (unntatt Oslo og Bærum ) 
la i lønnstrinn 16, 117 640, med 70 % i 15 -1 7 113-121 00 0. Da h a r 
vi allerede fått med oss områder der over halvparten av d~ 
yrkesaktive kvin nene jobber. 

I 86 var tils v arend e tall f o r menn 
i industri - 142 500 
varehandel - 150 00 0 
rut . kontor - 127 500 

737. av menna la over lønnstrinn 17, 23.2 7. av menn i 15 -17. 
mye mer spredt, jevnt fra 15 - 25 77 % 

Disse t a lla vise r a~ ~enn ~~de har HØ YERE l .ØNN OG MYE STORRE 
SPREDNING. 

Gjennomsnittslønn skjuler mange forskjeller, bla. at mange tjener 
mindre. Men det er ogsa mindre lønnsforskjeller blant kvinnene 
innen hvert omrade enn blant menn. I industrien er forsl~jellen 
mellom høyeste og laveste bransje-timelønn for menn ca . 80 kroner. 
dvs. ca 156 0 00 kroner i året, mens den for kvinner er ca 25 
kroner eller 43 000 i året. Lønnsforskjellene mellom kvinner var 
i tillegg blitt mindre fra 86 til 87, for menn større . 

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

VI VIL DERFOR PASTA AT KJØNN TELLER MEST. KVinner lønnes som 
kvinner, menn lønnes som bakere, sjåfører, heismontører eller 
saksbehandlere. 

GAR DET AN A LEVE AV KVINNELØNNA? 

SIFO - Statens institutt for forbruksforskning har laget et 
sakalt standardbudsjett for et rimelig nøktert forbruk. Som 
bla.kan regnes ut for hushold av ulik størrelse. En kvinne som 
lever alene vil ifølge dette budsjettet trenge 4850 kroner 
maneden utenom bolig og strøm og ferie. 
gn kvinne med et barn i skolealder ville trenge 7030 + bolig, 
strøm og ferie. 
Med barn i barnehage 7400 + bolig,strøm og ferie . 
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Idag tjener det store flertallet av kvinnene UNDER 125 000. 

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

125 000 i aret gir en utbetaling stort se~t UflDER 6500 I MANEDEN. 

Sammenlikner en dette med farbruksutgiftene blir det klart at 
KVINN EL0NNA IKKE ER TIL Å LEVE AV . 

I tillegg kommer boligutgifter som bl.a.i Osl o kan være skyhøve . 
5-6000 kroner i m~neden er ikke uvanlig. Se vedlagt r egneeksem
pel. 

HE R FINNES IKKE PENGER TIL LU~:s u.::::Fr.)FSP, !JV . KVINtER HAR IKKE FÅD 
T T T 

..L L. A VISE MOD ERASJON . 

KVINNENES TARIFFAKSJON KREVER ei lcnn til a leve av og forsørge 
unger. Vi mener det trengs en kraftig heving av kvinnelønna og 
krever ei økning ved dette oppgjøret pa 10 KRONER PR.TIME ELL~R 
20 000 I ARET. 

- Prisstigningen var i 87 pa over 8%. men det ble gitt O i 
generelt tillegg. For alle dem som ikke har lokal lønnsglidning 
betyr det O i lønnstillegg. For 88 er prisstigningen beregna til 
5%. Dette blir tilsammen mer enn 13% prisstigning. Kravet om 20 
000 utgjør ca. 16% pa en lønn p~ 120 000. Dette er derfor bare 
savidt mer enn prisstigninga. 3% skal dekke renteøkningen + 

begynne pa en virkelig heving av kvinnelonna ~ -----· 
Dette er derfor et beskjedent krav. 

- 20 000 i tillegg vil bringe Kvinnene opp i mo t det som idag-er 
gJennomsnittlig inaustriarbeiderlcnn uten tillegg. (141 000 
2.kvartal 87} 

- 10 kroner timen er ikke et uvanlig krav i lokale forhandlinger. 
Kvinnene rna fa dem ved det generelle tillegget. Mange forbund med 
mange kvinner stiller høve. rimelige krav. 
Eks. Kristiansund Handel o~ Kontor stiller krav om 2000 kroner 
maneden for a ko mme opp i en TOPPLØNN pa ca. 125 ooo. 

KVINNELØNNA ER RELATIVT SETT LIK OG ER ET FELLES PROBLEM. 
KVINNENE MÅ DERFOR SLASS SAMMEN FOR FELLES HEVING AV L0 NN A. PA 
TVERS AV BRANSJER OG ARBEIDSPLASSER. PRIVAT OG OFFENTLIG MA 
KVINNENE KREVE ET HØYT GENERELT KRONETILLEGG. 

Bare det generelle tillegget nar fram til alle kvinner . Se 
vedlagt materiale fra Kvinnefronten. 
Vi støtter kampen for å forsvare den lokale forhandlingsret~en. 
Samtidig mener vi det er avgjørende for kvinnelønna a~ fagbeve
gelsen står samla om a sikre et felles lønnsniva. 
Vi mener også det er viktig a slåss for å forbedre lavtlønnsga
rantien med sikte p~ ~ gjøre den individuell. 

Kvinnenes tariffaksjon 25.1 88. 
- .a ...... --. 

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



w: 
:lt 
~ ;;,: 

,!:· 
"-
,·, 
~i.! 
~· 

i:: : 
• . .-:-· 
~-' 
.;. 
[, •. 

:~~ 

f~: ·· 

'• . , 

{ 

. -

.; 

~~; ; 
~~- . 

!V 
~:~ - -
-:~: · 

~: 
ti~ 

~ 
l 
,:~ 

~;~ 

~~t : 

, . 

~ .. 

r""' 

Til alle som er interessert i kvinnel~nna og Kvinnenes tariff
aksjon. 

Kvinnenes tariffaksjon sendte i september/oktober ifjor ut et 
brev om kvinnel~nna med krav til tariffoppgj~ret. Vi har inntrykk 
av at mange har brukt brevet i forbindelse med forberedelser til 
tariffoppgj~ret, og vi har fått en god del positive reaksjoner . 

Kvinnel~nna og Kvinnenes tariffaksjon ble også diskutert på 
Kvinnefrontens landsm~te i november/desember . 

foran oppgj~ret nå er det en god del forbund/foreninger i 
offentlig sektor der det er mange kvinner som har stilt h~ye 
l~nnskrav. Lærerne er har vært i streik i Oslo og flere andre 
steder i landet. Sykepleierne truer med streik. 

KREV 10 KRONER TIMEN/20 ' 000 I ARET. 

Dette kravet er presentert i vedlagt materiale. 

HVA HAR VI GJORT - HVA SKAL VI GJ~RE 

Kvinnenes tariffaksjon har 25.1 avholdt en pressekonferanse om 
n~dvendigheten av å heve kvinnel~nna. Materiale vi legger fram på 
pressekonferansen f~lger vedlagt. Vi ~nsker å presentere aksjonen 
og legge fram et felles krav, men også å vise fram at mange 
forbund og foreninger med ulike utgangspunkt krever ei heving av 
kvinnel~nna. 

I november gjenomf~rte vi et vellykket åpent m~te med tema 
Kvinner - evig lavtl~nte? Mange kvinner fra ulike arbeidsplasser 
deltok i diskusjonen med sine erfaringer. Flere steder i landet 
har det vært mindre m~ter i regi av Kvinnefronten som har disku
tert kvinnel~nna. 

Kvinnenes tariffaksjon har st~ttet lærernes kamp for bedre l~nns 
og arbeidsforhold og en bedre skole. Vi st~ttet streikene fullt 
ut, og k~mpen er på ingen måte avsluttet. 

Regjeringas ramme på 5% l~nns~kning er allerede praktisk talt 
spist opp av såkaldt overheng. Dersom det skal være mulig å heve 
kvinnel~nna, må denne ramma sprenges. Lærernes kamp er avgj~rende 
også for andre grupper. 

Vi oppfordrer alle til aktivt å st~tte lærernes kamp. 

11.2 ble det holdt en h~ring om kvinnel~nna i Oslo. 

16.2 vedtar LOs representantskap krava til oppgj~ret. Dette har 
betydning for langt flere enn LOs medlemmer. Vi markerte våre 
krav utenfor m~te. 

UNDERSKRIFTS KAMPANJE KOMMER 

Kvinnenes tariffaksjon planlegger er omfattende underskriftskam-
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panje. Krava vil bli bestemt etter at LOs representantskap har 
vedtatt sine krav. <Aksjonen retter seg ikke bare inn p~ LO
medlemmer, men LOs krav har betydning for alle). Underskriftslis
ter vil bli sendt ut alik at bl.a. 8.mars kan brukes til ~samle 
underskrifter. 

HVA MER KAN GJ~RES LOKALT 

Vi oppfordrer flest mulig til ~ lage mindre m~ter lokalt om 
kvinnel~nna. Enten det er i regi av klubben/foreninga, av 
Kvinnefronten eller bare av interesserte. Lag lokale grupper av 
Kvinnenes tariffaksjon. Lag uttalelser fra m~tet og send til 
pre~sa. St~tt kravet om 10 kroner timen l 20 000 i ~ret. Vi skal 
pr~ve-~ å stille innledere s~ godt vi kan eller sende materiale til 
innledning. 

Skriv leserinnlegg p~ bakgrunn av materialet dere har fått 
tilsendt. Kontakt lokalradio. 

L~peseddelutdeling. Vi har allerede vært på gata en gang i Oslo 
med l~pesedler om kvinnel~nna og st~tte til lærerstreiken. Det er 
mulig å kontakte oss om l~pesedler. 

KREV HEVING AV KVINNEL~NNA I 8.MARSTOGENE 

Ta kontakt med oss! 

For Kvinnenes tariffaksjon 

Siri Jensen 
25.1.88 

. l 

l 
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