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FO ROR[, 

~enne raooorten er skrevet for dem som mener ar 
mobi Liserinaen av arbeidsløse er viktia som Ledd i 
kameen mot arbeidsløsheten. Oa at dette er et viktin 
so~rsm~L oos~ for 
tr os s a v ar antal l et 

oss den norske taarørsla, o~ 

reaistrerte arbeidsløse i Noroe 
har sunket de siste m~nedene. 

Jeo bruker i k ke mve olass o~ ~ araumentere for at 
det er sli~. De som mener at den eurooeiske arbeids
Løsheten ikke ano~r oss, eller at den norske ikke 
Lenaer er noe problem,- trenaer ikke kaste bort tid 
o~ ~ Lese videre. 

Dette er skrevet for de som er oootatt av aisse 
spørsmala for ~ kunne Løse dem bedre i framtida enn 
vi har klart ti l na. Ikke minst h~oer jeq a n~ noen 
av de som har l~at ned et stort arbeide med ~ prøve 
~ oraanisere arbeidsløse her i Landet. 

Jec har oas~ et lite h~o om ~ sore noen kunnsi<aoer 
om de l er a v d~t faoliae arbeidet som drives Stor
bri t ann i a o a BeLcia. 

Ov er 20 mi ! l_ i o ner er arbeidsløse OECD-omrjdet ifø
l ae de o f fi sie l le statistikkene. I alle disse landa 
~nsLar taarørslene at de virkeliae talla er vesent
lia høvere. OECD rekner med at de offisiel l e talla 
kan stiae videre mot 30 millioner i jra som kommer. 

De som trodde at arbeidsløsheten hana sammen med en 
ko rtvaria kriseef f ekt som snart ville bli soist ooo 
av en nv eksoansion. har tatt arundia fei L. Det a~r 

tore sea en aiaantisk industriell oa teknoloaisk re
volusjon, som er iferd med ~ redusere deler av den 
industrialiserte verdens arbe i derklasse ti l statist
er ti L oroduksjonen. De som allerede er, oa de som i 
framtirja b l ir arbeidsløse, blir tildelt n\{e roller. 
Skoler, utdanninasvesen oa kulturliv er satt inn for 
~ forme den nve oroletaren til ~ akseotere. 

Manae av de aamle vrkene oa taqa er p~ full fart ut, 
oa nye kommer til. Forandrinaene for Eurooas arbeid
ere er større enn o~ flere aenerasioner. Forvirrina 
oq nølina er resultatet. Den aamle solidariteten er 
ikke lenaer s~ enkel. 

Noen nruooer har aoent tatt ooo kameen. I Danmark 
oa Tvskland har det vært omfattende streiker med 
krav om kortere arbeidstid uten tao av lønn,-oa med 
fuLL stillinaskomoensasion. I Frankrike har kull- oa 
sUHarbeidt:'rne snudd req)erinaa o~ hodet med sine 
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a ksjoner mot nedleqaina av industrien i nordøst. I 
S torbritann i a har aruvearbeiderne streiket mot ned
Leqqelser av aruveindustrien,- oq taot. En av deres 
paro l er var: 4 timers daq - 4 daaers uke. 

Oa mens Europas f aqrørsler rystes sine arunnvolle~ 
oq me dl emsta l lene raser nedover, arbeides det oa 
o raanis eres det me r e enn noenaanq Ytterst ti L hø v re. 
I d em okr atienes inne~ste oa hemmeliaste ho v ed kv ar t er 
blir det tørket støv a v aamle mi Li tæ r e o l ane r , oa 
n v e o oost~r.Reajeri na er oa reajerinqsaspiranter k on 
kurrerer om~ tiLføre oolitiet stadie større midler 
oq bemannina. Politiet har t~tt et nytt ansikt utad: 
det soesialtrenede ooorørsoolitiet.I Brussel patrul
ierer vanlia ordenspoliti p~ aata med maskinpistol 
1 9 8 5 • 

Alt dette er tean o~ at det r~dende samfunnssystemet 
forbereder sea pS økt konfrontasjon med sine eane 
innbvaqere. 

I Europas byer brenner det stadiq oftere, -oq vold
sommere. Det brukes mye penqer p~ politimessiqe mot
tiltak. Det diskuteres manqe sLaqs virkemidler for S 
redusere tallene p~ Lediqe. Men det virker som om 
utviklinaen qSr sin qana, uansett ønsker oq spadomm
er. 

Fortida er vi vitner ti l økinq av tallet o~ Lediqe,
under en kohjunkturoooqanq. 

Det a~r inqen veq tilbake til 50- oq 60-tallet. 
Retten ti l arbeid er taot oq m~ qjenerobres. 

Ne s t etter kriq oq fred, dreier dette seq om det 
viktiqste soørsmSlet i v~r tid. Hvis ikke det 
borqerliae demokratiet qjør slutt p~ arbeidsløsheten 
vil arbeidsløsheten utviLsomt qjøre slutt oS det 
boraer li qe demokratiet. 

Disse perspektivene er fjerne for de fleste i Norqe 
høsten 1985. Det er konjunkturoppqanq oq ootimisme. 
Men det er ikke mer enn et ~r sida stemninaen var en 
helt annen. Sterk økinq av arbeidsløshetstalla førte 
ti l en drastisk oootrappinq av arbeidsmarkedstiltak 
for ~ f~ redusert talla o~ lediqmeldte. 

Det er nødvendiq ~ dra opp rullqardina oq erkjenne 
at Norqe er en del av Europa. Problemene der vi L 
komme hit. 

Forma let med denne raooorten er ~ bidra Litt ti L at 
den kameen mot arbeidsløshetn som vi l bli ført her 
i Landet i framtida kan trekke av de erfarinaene som 
er blitt qjort ute. 
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Det dreier sea ikke bare om kortere arbeidstid oq 3 
hindre vtterlioere industriraserino. For de som 
allerede er blitt arbeidsløse reiser det sea andre 
problemer. For dem er en kamp tapt. Om oq n3r de f~r 

nytt arbeide er usikkert. Men hva med dem sg Lenoe? 
Et svar pg dette i Norqe har vært g stifte foreninq
er for arbeidsløse. I Løpet av 1984 var det stiftet 
11 slike foreninaeri Norqe. 

De fleste toreninqene blei startet oq drevet av 
arbeidsløse s j øl uten hjelp fra faqrørsla. Problem
ene var manqe, oq de var oa er ikke enkle g løse.Det 
er flere qrunner til det. Arbeidsløse er en ustabil 
qruooe. De fleste har nok med g tg endene til g møt
es. Blir en kjent som arbeidsløs aktivist sørqer ar
beidskraftsmyndiqhetene for at en blir dyttet inn oq 
ut av tiltak, kurs ol. som qjør det særs vanskeliq g 
delta i annen orqaniser~ virksomhet. 

Et enda alvorliqere problem er at faqrørsla ikke har 
enqasjert sea i arbeidet med g orqanisere arbeids
Løse. De arbeidsløse har drevet sitt arbeide nesten 
uten støtte oq rettleiinq fra faarørsla. Med f3 
unntak har det ikke vært noen sjølvalqt isolasjon. 

Noen av foreninqene er allerede Laot ned. Om de 
andre vil tg et Lanqt Liv eller forsvinne Like raskt 
avhenqer sjølsaqt av utviklinqa av arbeidslløsheten 
videre. o~ aanske særliq av omfanqet av arbeids
markedstiltak, som pg en effektiv mgte hindrer hel
tidslediqe aktivister g bruke tida si o3 orqanisa
sjonsarbeide. 

Det er inqen qrunn ti L g Leqqe skjul o3 problemene. 
Det er heller inqen qrunn ti l g Leqqe skjul pg at 
det kan bli behov tor en ny qiv pg dette omrgdet tør 
manqe aner. 

Hvordan skal dette arbeidet utvikles videre? Skal de 
arbeidsløse fortsette med g jobbe i frittstgende 
qrupper, komiteer oq foreninqer,- oq eventuelt slg 
seq sammen pg Landsbasis med eqne sammenslutninqer? 
Eller skal de søke nærmere sammarbeide med faqrørsla 
Lokalt? Hvordan kan et slikt Lokalt sammarbeide 
skje? Oq ikke minst,- hvilke endrinqer er nødvendiq 

faqrørsla for at det kan skje? Kan arbeidsløse blt 
oraanisert i faqrørsla? 

I LO er det flere syn pg dette. Noen mener at LO bør 
orqanisere arbeidsløse. Andre mener at LO kun skal 
være for yrkesaktive. Blant de som mener at det er 
viktiq at LO tar ansvaret for de arbeidsløse, er det 
oqsg ueniqhet om i vilke former det bør skje. En 
arbeidsløs har ikke noe yrke, vi Lket forbund bør han 
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/hun da bli med i? Bør en arbeidsløs være direkte 
orqanisert qjennom forbundets Lokalavdelinqer? Hvor
dan kommer de faqliqe samorqanisasjonene inn i bi l
det? Kan unqdom p8 arbeidsmarkedstiltak oq syssel
settinqsstillinqer faqorqanisere seq? 

Dette r bare noen av soørsm8La. Knapt noe faqfor-
bund har diskutert dem skikkeliq. 

S8 har vi problemet med 
arbeidsløses foreninqer. Om 
motstrebende følelser i LO. 
politiske interesser som qjØr 

8 sammarbeide med 
det er det et vell av 
Oq det er forsk)elliqe 
seq qjeldende. 

Det er p8 tide 8 forsøke seq med noen svar p8 disse 
spørsm8La. Denne undersøkelsen er et forsøk o8 det. 
Jeq ønsker 8 brinq e videre noen erfarinqer som har 
blitt qjort i faqrørsla i Storbritannia oq Belqia. 
Det fins mye erfarinq oq mye materiale i beqqe 
landa. 

Klare oq entydiqe oppsummerinqer har jeq ikke funnet 
manqe av. Det har vært nødvendiq for meq 8 samle inn 
materiale ved 8 reise rundt oq intervjue tillitsval
qte oq aktivister p~ lokalt, reqionalt oq sentralt 
plan. Jeq presenterer synspunktene slik de f alt . 

Synspunktene varierer sjølsaqt utfra hvem som blir 
intervjuet, oq vedkommendes plass i interne stridiq
heter om de samme spørsm8la. Dette har det i de fle
ste tilfellene vært vanskeliq 8 kartleqqe. Jeq har 
tatt hensyn til dette ved 8 byqqe p§ skrifteliq mat
eriale, bl.a. o8 det som disse faqrørslene sjøl har 
Laqet. 

Jeq ønsker 8 f8 fram forskjelliqe oppfatninqer oq 
tankene bak. Mine eqne kommentarer er kortfattede. 
I noen saker har det vært ur8d 8 komme med noen vur
derinq i det hele tatt. 

Framstillinqsformen er mere omstendeliq i første del 
enn seinere. Grunnen til det er at manqe av de samme 
problemene q8r iqjen p8 manqe av de stedene jeq be
søkte. Av denne qrunn er drøftinqen av senteret i 
Carlisle svært s8 rik p8 detaljer sammenliknet med 
de øvriqe. 

Reisa i Storbritannia blei foretatt i nov/des-84 oq 
i Belqia i jan/feb-85. Hele prosjektet blei muliq 
fordi jeq fikk et 4-mnd stipend fra Norsk Faqlitte
rært Fond. Reisene i de to Landa blei foretatt i 
samr§d med LOs internasjonale kontor oq de respek
tive Landas faqrørsler. 
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Jeq takker for hjelpen. Ganske særliq vi l jeq takke 
tillitvalqte oq aktivister som ikke bare satte av 
tid ti l ~ fortelle om sitt arbeide, men som oqs~ 

bidro med husly. 

Oslo mars 1985. 
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ORGANISERING AV DE ARBEIDSLØSE I STORBRITANNIA 

En vanliq myte om Storbritannia i Norqe er at Land
et er h§pløst qammeldaqs, med nedsota industri, som 
eierne ikke far fornyet p§ qrunn av streikelystne 
arbeidere som ødeleqqer for alle,inklusive seq sjøl. 
Det "moderne" Norqe liker a se pa seq sjøl som pio
nerer i hiqh tech oq offshorevirksomhet. Skal vi 
tro p§ det inntrykket av landet som blir qitt qjenn
om pressa oq TV, sa er briter bare interessert i tre 
tinq: fotball, øl oq streik,- i nevnte rekkefølqe. 

Det er ikke merkeliq at myter oq fordommer utvikler 
seq utfra den mediadekninqen som britiske nyheter 
far i Norqe. Mens "Lady Di" tar store oppslaq for 
sine siste p§funn <oq kunnskapene om fotball er for
bløffene), er utviklinqa i økonomien et ukjent emne. 
Utviklinqa vært enorm sia 60-tallet. Før jeq kommer 
inn pa hvordan arbeidsl øsheten er rundt i Landet, er 
det nødvendiq a se noe nærmere pg det som karakteri
se r er situasjonen i helhet. 

Pri vatiserinq oq profitt. 

Den fantastiske utholdenheten til de britiske 
qruvearbeiderne blir umuliq a forsta om vi tror at 
det bare er et spørsm§L om moralsk holdninq. Hvordan 
kan de klare a holde ut sa lenqe nar "alle" veit at 
det er en tapt kamp om ulønnsomme oq qammeldaqse 
kullqruver? Den britiske faqbeveqelsen oq 
qruvearbeiderne stiller ikke spørsmalet slik. Kampen 
om qruvene er en kamp om reqjerinqa Thatchers 
framtid, dvs kamp om vilken politisk Linje denne 
reqjerinqa skal være istand til a føre i framtida. 
For a forsta innholdet i dette mg vi se utviklinqen 
idaq i forhold til utviklinqen a v britisk økonomi 
helt tilbake til storhetstida før den andre 
verdenskriqen. Den britiske kapitalismen hadde ut
viklet sine fanqarmer over hele kloden. Et imperia
listisk system med hjemliq monopolproduksjon oq et 
verdensomspennende ravare-oq ferdiqvaremarked skapte 
profitter til City i en størrelsesorden som overqikk 
alt den kapitalistiske verden kjente til da. 

Etter den andre verdenskriqen mistet britisk imper
ialisme sin monopolstillinq. Andre tok over.En Lanq
variq omstillinqsfase sto for døra. For city blei 
problemet a holde fortjenesteniv§et oppe. Samtidiq 
presset Labour p§ med forslaq om nasjonaliserinq av 
en rekke virksomheter. Slik blei deler av den ned 
slitte industrien statseid. Mens det britiske sos
ialdemokratiet markedsførte nasjonaliserinqene som 
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store framskritt, hentet city ut store salqsinntekt
er. 

Ansvaret for moderniserinqer oq nyinvesterinqer oq 
omfattende sanerinqer blei Laqt pS skattebetalernes 
aldri sviktende skuldre. 

Thatcher-reqjerinqas har sett det som sin historiske 
oppqave S reversere denne fasen. N~ star manqe av 
de offentliqe virksomhetene fram som moderne med en 
intens investerinqsfase bak seq. City skal inn iqjen 
som eiere. De offentliqe investerinqene har skapt 
nye profittki Lder. 

Denne qiqantiske reverserinqen av eierforholda i 
britisk nærinqsliv ville sJølsaqt ikke blitt fore
tatt om den ikke hadde realisert betydeliqe fortjen
ester. Den aqqressive arbeidsstilen til reqjerinqa 
ma forstSs pa bakqrunnen av denne uhyre vanskeliqe 
oppqaven. J et Land som Storbritannia, med reelt 
sett innpa 5 millioner arbeidsløse oq omfattende 
fattiqdom under utviklinq, skulle reqjerinqen selqe 
statsbedrifter som har blitt utviklet for skatte
betalernes penqer,- til private eiere pa en slik 
mSte at det blei muliq S f~ ut tilstrekkeliq pro
fitter ved salqet til~ qjøre city fornøyd. 

Ikke bare skulle de store statseide industribedrift
ene privatiseres. OqsS offentliqe virksomheter som 
helse- sos1al- renovasjon- oq transportvesen skulle 
selqes til private. 

Manqe av disse virksomhetene har vært utviklet oq 
drevet som kommunale oq storkommunale selskaper. Re
qjerinqa har derfor oqs~ foreslatt a oppløse de 7 
storkommunene - "Metropolitan Counties". 

Noen eksempler viser hvordan privatiserinqa virker. 
Reqjerinqa utarbeid~t planene "Phoenix 1", 2 oq 3 
for nedleqqinq oq salq av stalindustrien. Idaq er 
stglindustrien med fS unntak en saqa blott. 
~eqjerinqa utarbeidet oqsa planer for salq av det 
britiske televerket,- "British Telecom". I slutten 
av november 1984 blei aksjene i British Telecom laqt 
ut pg børsen med qrov underkurs. I Løpet av første 
daq hadde de steqet fra 52 p pr.stk til 97 p pr.stk. 

Profitten som blei tatt ut ved salqet utqjorde altsa 
nesten 45 p pr.aksje. Bare ved dette salqet aleine 
blei det pa denne maten overført ca.1.3 mil~iarder 

pund til private eiere i form av profitter. Britfsh 
Airways erna inne i samme prosessen, oq skal selqes 

Løpet av 1985. Oppløsninqen av Metropolitan 
Counties vil føre til takstøkinqer pg offentliqe 
tjenester pa opptil flere hundre prosent, oq ned-
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leqqinq av "ulønnsomme" offentliqe arbeidsplasser. 
Rinqvirkninqene vil bli omfattende i de delene av 
nærinqslivet som yter tjenester ti l de offentliqe 
virksomhetene. Metropolitan Counties yter store 
økonomiske bidraq til politiske, kulturelle oq 
veldediqe form~l, oq holder Liv i en menqde qrasrot
virksomhet. BL.a. er s~ oq si alt arbeide med 
arbeidsløse i disse omr~dene finansiert slik. 

Hvis Greater London Counsil blir oppløst, vi L 
Londons 32 centre for arbeidsløse bli Laqt ned, 
eller bli drevet p~ "fritida" av t1dliqere ansatte, 
n~ arbeidsløse. 

Gruvearbeiderne kan oqs~ føle seq tryqqe p~ at det 
kommer forslaq om ~ privatisere qruvene Litt Lenqer 
fram i tida. Først skal det qjennomføres en omfatt
ende moderniserinq, som først n~ er blitt muliq som 
følqe av endrinqer i bryteteknikken. 

Gruvearbeiderne er ikke imot ny teknoloqi eller 
"for" qammeldaqs drift. De ser sin kamp som Ledd i 
kampen mot Thatschers qenerelle politikk, som en 
kamp mot arbeidsløsheten. Det nasjonale kullstyret 
foresl~r ~ Leqqe ned 20 qruver, si opp tusenvis av 
arbeidere oq antyder redusert arbeidstid for de 
qjenværende. Skal behovet for kull dekkes, 
forutsetter dette en drastisk automasjon. Gruvearb
eiderne svarer med parolen "4 timers daq, 4 daqer i 
uka" med li:rav om full Lønns- oq stillinqskompensa
sjon oq q3r samtidiq til streik. 

Det er derfor riktiq a se qruvearbeiderne først oq 
fremst som representanter for den mest framskredne 
delen av den britiske faqbeveqelsen, ikke som en 
særqruppe. Kampen de fører er mot arbeidsløsheten, 
oq derfor mot de omfattende strukturendrinqene i de 
britiske eierforhold som reqjerinqen er i ferd med 
a qjennomføre. Det dreier seq svært Lanqt fra a føre 
noen kamp mot moderne teknoloq1. 

Ny teknoloqi betyr her som i andre Land færre 
arbeidsplasser i qamle virksomheter, oq svært fa i 
nye. Investerinqene i ny teknoloqi pr.innbyqqer er 
Likevel høyere enn i Norqe, USA oq Japan. Et eksemp
el er det tidliqere stalindustristedet Corby nord 
for London. Stalverkene blei rasert i 1979. Seinere 
er det byqd opp et "Hiqh-tech Center" med nye arb
eidsplasser.P~ tross av at nyetablerinqen bare førte 
til at arbeidsløsheten blei redusert fra ca.30 til 
26%,blir Corby brukt som eksempel pS at"det nytter". 

Arbeidsløsheten er der, oq den er kommet for~ bli. 
Hvor stor den vi L bli veit inqen. Men den vi L 
antakeliq øke. Det er na flere arbeidsløse i 
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Storbritannia enn noen qanq i landets historie. Det 
finnes inqen løsninq i sikte. Antakeliq vil en dras
tisk Økinq av den offentliqe virksomhet kunne redu
sere noe pa arbeidsløsheten, eller i det minste 
bremse økinqa. Men at det kan Løse problemene slik 
den britiske landsorqanisasjonen <TUC) hevder, er 
urealistisk. Problemene er for store, oq for sammen
vevde med eierforholda oq maktstrukturen i det 
britiske samfunnet. 

Følelsen av at arbeidsløsheten er permanent domi
nerer faqbeveqelsen utover i landet, pa tross av at 
sentral TUC-propaqanda prøver a skape et inntrykk av 
at en Labour-reqjerinq vil kunne fjerne den. Utfra 
dette er det i ferd med a vokse fram en erkjennelse 
om at forholdet til de arbeidsløse er viktiq, oq at 
de ma trekkes med i faqrørsla. Ikke minst utfra TUCs 
eqeninteresser. 

Hvor manqe er arbeidsløse? 

I september 1984 økte tallet pa tryqda arbeidsløse 
med 168 000 til 3 284 000.(1) Det var 116 000 flere 
enn aret før, oq 13,6% av arbeidsstyrken. 2 245 000 
menn oq oq 1 038 000 kvinner. 

Talla omfatter ikke 472 000 som ville blitt reqnet 
med om ikke bereqninqsmaten hadde blitt endra i 
1982. Talra omfatter heller ikke 415 000 som er pa 
forskjelliqe tiltak. I tilleqq kommer skjult 
arbeidsløshet som i 1982 blei anslatt til ca.33% av 
den reqistrerte.<2> 

Daqpenqeordninqa i Storbritannia qjør det ikke muliq 
a motta daqpenqer mer enn 12 mnd. Det betyr at en 
stor del av arbeidsløsheten finnes andre steder i 
tryqdesystemet. 

Det offisielle tallet pa ansatte er 21,351 mill, 
mens tallet pa personer i arbe1dsdyktiq alder er an
,slatt til 27,149 mill. Reqjerinqen anslar et antall 
pa 2,3 mill "sjølansatte" innafor rammen av denne 
størrelsen.<3> Oqsa i denne qruppa er det qrunn til 
a vente manqe arbeidsløse. 

Det virkeliqe tallet arbeidsløse er pa denne oq 
andre mater kamuflert,- et nøkternt anslaq er 5- 5,5 
mi l l. 

Det er en dyster historisk rekord. 

Men den er ujevnt fordelt: De offisielle talla 
over mannliqe arbeidsløse forteller at den er 27% i 
Nord-Irland, i Nord-Enqland 22.6%, i Wales 20.1%, i 
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Nordvest 19.9i., 
18.3i..(4) 

Skottland 18.5% oq West Midlands 

Talla er katastrofale overalt. Bare i helt spesielle 
strøk kommer de ned mot norske tall, som feks. Cam
bridqe med 6.5i.. Slike spesielle tilfeller er ikke 
særliq interessante i denne sammenhenqen. Den 
britiske overklassen har neppe noenqanq vært plaqet 
med arbeidsløshet. 

Statistikken viser imidlertid en viktiq forskjell: 
forskjellen mellom nord oq sør. Hvis vi med "nord" 
mener omr8det nord for London oq opp til Linja mell
om Glasqow oq Edinbourqh, oq "sør" sør for London,
sa har vi et qrovt skille som forteller mye. Inna~ 
for dette "nord" finner vi 95% av kullforekomstene, 
qrunnlaqet for industrien. Derfor finner vi oqsa det 
meste av industrien i dette omradet. Innenfor dette 
"nord" liqqer det 10- 12 diqre øyer av folk, fra 
Birminqham i sør til Glasqow i nord-vest.Disse øyene 
har sine satelitter av mindre øyer rundt seq iqjen. 
Rundt "øyene" buqner det vakre enqelske oq skotske 
Landskapet seq, noksa folketomt med qardsdrift oq 
qodsdrift. 

Geoqrafisk kan skillet trekkes enda skarpere ved a 
trekke ei qrense mot Wales i vest oq mot nord pa 
nordsida av Leeds. Iqjen star et kjerneomrade som du 
finner pa kartet ved a trekke eilinje mellom 
Birminqham~ Liverpool- Leeds- Leicester- Coventry
Birminqham. Innafor denne Linja La "smia" til den 
britiske imperialismen, Likesa mye som ryqqraden i 
den britiske moderne industriarbeiderklassen. I 
dette noksa avqrensede omradet blei forutsetninqene 
laqt for moderne britisk historie. Her bor de aller 
fleste britene (bortsett fra London), oq her har de 
bodd siden den britiske landsbyqda blei endevendt oq 
tømt for folk i forbindelse med den industrielle 
revolusjonen for 200 ar siden. Inntrykket fra dette 
omr8det er det de fleste nordmenn forbinder med 
Enqland; fabrikker,sot, darliqe boforhold. Mistrøst
iqe levekar, qr8tt oq trist. 

Men dette bildet har aldri vært hele sannheten. Oqsa 
her finner vi menqder av jordbruksomr8der, oq 
Penninene skjærer seq qjennom fra nord til sør 
mellom Sheffield oq Manchester. Befolkninqstettheten 
er stor, derfor blir byene ikke sa store i utstrek
ninq sjøl om det bor manqe i dem. Skoqer, daler, 
vassdraq med aser oq høydedraq skiller byene fra 
hverandre. 

Det som var driftiqe industriomr8der er n8 i sterk 
forandrinq. Na dominerer arbeidsløsheten her. Der 
fabrikken l8, Liqqer det sikkert et "Centre for 
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Unemployed" drevet pS offentliqe midler, ledet av 
unqe idealister. Noen av dem er radikale. Noen av 
dem har tidliqere vært till i tsmenn pS fabrikken. 

Over 200 slike s e n t ra er sta r t a t il nS . 

Felles for disse 200 er at de er startet pS 
initiativ fra den Lokale faqbeveqelsen. Ellers er de 
svært forskjelliqe, bSde nar det qjelder lokaler, 
bemanninq oq finansielt qrunnlaq. Ca.SO sentra er 
drevet av lokale faqforeninqsfolk oq arbeidsløse 
aktivister uten noen Lønnede stillinqer. Manqe av 
dem har Spent hele daqen. Over 60 sentra har flere 
heltidsansatte, vanliqvis 2-3. Lønnene til disse 
betales enten av en "Metropolitan Counsil", et 
Lokalt bystyre <"City Counsil" eller "County Coun
sil") eller en stateliq institusjon som heter "MSC" 
<Manpower Services Commission>, som best kan sammen
Liknes med v~rt arbeidsdirektorat. Over 80 av sen
trane har heltidsansa tt e som Lønnes av "Manpower 
Services Commission"(5) . 

Denne rapporten er laqet utfra en studie av 8 
sentra. Utvalqet av sentra har jeq qjort i samrSd med 
TUC <Trades Unions Conqress-britisk LO). TUC har 
etabler t et eq e t kon t or s o m jobber med se ntran e . 
Min reise rundt i Landet blei Laqt opp isamrad med 
Bill Boadan, avtroppende TUC-ansvarliq, oq Ralph 
Do ns s om var i ferd med a overta ansvaret da jeq 
besøk t e TUC. 

Fordi arbeidsløsheten er ujevnt fordelt i landet, er 
erfarinqene oq resultatene fra arbeidet med 
sentraene ujevne. Dette ønsket jeq a ta hensyn til i 
utvalqet, slik at jeq fikk besøke sentra som var 
r e presentative for forskjellene. Utfra den tida 
jeq hadde til rSdiqhet valqte jeq ikke a priori 
tere senter som baserte seq kun pS frivilliq inn
sats. De fleste av de sentraene jeq besøkte hadde 
vært iqjennom denne fasen, oq hadde derfor erfarinq 
fra hvordan det var a drive et slikt senter. 

1.Statistikken skille r ikke mellom de som far 
daqpenqer <unemployment benefit), fSr tilleqqstry q d 
<supplementary benefit> eller er forsikra < national 
insurance credits). Supplementary benefit utbetales 
etter faste satser oq er non-contributary. Unemploy
ment benefit er contributary, dvs.finansieres i 
prinsippet som vSr folk~tryqd. 
2.Labour Research Dec.1982, s.264. Den undersøkelsen 
jeq referer til her konkluderte at den virksliqe 
arbeidsløsheten i juni 1982 hadde passert 5 mill, 
mot de offisielle reqistrerte tall pS 3 060 000. 
3.Beqrepene "workinq population" oq "sel1'-employed" 
brukes av Department of Employment. Statistikken 
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publiseres m~nedliq i Employment Gazette. I juli
nummeret 1984 blir anslaqet av sjølansatte drøftet. 
4.Jeq har her brukt september-talla, for at de skal 
være sammenliknbare med talla over. 
S.Manpower Servises Commission <MSC) er en fri~tst~
ende offentliq institusjon under arbeidsdepartement
et. Forskjelliqe tiltak av samme typen som de stat
liqe rettedalstiltakene i Norqe,proqrammer som YPRO, 
BIO oq praksis plasser, samt kommunale tiltak som 
UNGJOBB o.L.finnes oqs~ i Storbritannia, men formid
Les der samlet av MSC. MSC formidler stillinqer ti l 
sentra for arbeidsløse under et proqram som kalles 
"Community Proqramme". Forutsetninqen er at virksom
heten i senteret er strenqt "upolitisk". Hva dette 
innebærer skal jeq komme nærmere inn p~ seinere. 
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FLAUT ~ VÆRE ARBEIDSLØS I CARLISLE ? 

Det var ei tid i Norqe da borqer oq kjerker av stein 
som stormenn hadde satt opp, først oq fremst blei 
sett p~ som steinbrudd for mer fornuftiqe form~l

Til velsiqninq for skattebetalerne, som slipper 3 
betale kostnadene for vedlikeholdet. Det borqerliqe 
Norqe kan istedet dra til steder som Carlisle for 3 
dyrke middelalderens mystikk. 

Det kulturelle livet i Carlisle qir uttrykk for en 
sterk bevissthet om byens fordums historie. Her er 
det nok av "steinbrudd" oq middelalder, som pusses 
oq dyrkes i en sjelden qrad. I turistbrosjyrene kan 
vi lese om episoder fra den dystre festninqsbyens 
historie: Anlaqt av romerne som støttepunkt for 3 
knuse det keltiske nord, seinere fikset opp iqjen 
av nordmannerne som herresete for den brutale føy
dalforvaltninqen de tvanq iqjennom p3 slutten av 
1000-tallet. De trenqte tjukke murer. 53 skulle 
herrene erobre Skottland, oq Carlisle blei oppmarsj
byen per se. Da det slavlenkede Skottland seinere 
qjorde opprør, blei festninqen et særdeles eqnet 
fenqsel. Oq da endeliq den borqerliqe revolusjonen 
feide føydalismen vekk p3 midten av 1600-tallet, sto 
byen p3 adelens side, iallfall innntil eneste mat
rett p3 innersida av murene besto av rottekjØtt. 

Turistbrosjyrenes skryt er 
storiebevisste enqelskmenn 
de fremmede invasjonene 
skritt i sin historie. 

merkeliq. De særdeles hi
framhever p3 denne m3ten 
oq forsøkene p~ tilbake-

Arbeidsløsheten er der, men den er ikke tilqjenqeliq 
for turister. 

Byen Carlisle har 72 000 innbyqqere, mens distriktet 
Carlisle oqs~ omfatter de to mindre stedene Brampton 
oq Lonqtown oq har tilsammen ca.100 000 innbyqqere. 
Carlisle er senteret i Cumbria, Enqlands nordvest
liqe fylke. Etter enqelske forhold en velst~ende by, 
oq rundt den velst~ende bønder. Over 60X av arbeids
styrken i servisesektoren, ca.30 i industri. Det øv
riqe i jordbruk. Arbeidsløsheten er p~ 10.3i..(1) 

Den store servisesektoren avslører at Carlisle er en 
handelsby oq turistby. B~de som qrenseby med qrense
handel oq som det store jernbaneknutepunktet i nord
vest. Jernbanen har brakt med seq jernbaneverksteder. 
Handelen har brakt med seq matvareproduksjon oq tek
stilindustri. Resten av industrien er variert. 
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Da tilbakeslaqet rammet britisk nærinqsliv som verst 
pS ?O-tallet blei Carlisle nesten ikke berørt. EnnS 
idaq er den økonomiske situasjonen svært bra 
sammenlikna med det øvriqe Storbritannia. Følelsen 
av 8 ha mestret si t uasjone n er t i l 8 ta oq føle pS i 
byens Ledelse oq i Lokalpressa, pS tross av at det 
er 8penbart Liten qrunn til det. Som fylkessentrum 
med sin tradisjonelle vekt p8 jordbruk oq handel 
trekker byen p8 ressursene fra utkantene i Cumbria. 
I sm8byer som Maryport oq Workinqton er den 
virkeliqe arbeidsløsheten mellom 40-SOX. Liknende 
tilstander er det i andre landdistrikter rundt. Men 
1 Carlisle er det tilsynelatende qanske bra, oq det 
har satt sitt preq. Oqs8 pS arbeidet med de arbeids
løse. 

Representativt senter i advokatstrøk 

Arbeidsløses senter i Carlisle blei startet i mars 
1982. Senteret liqqer i Victoria Place, et tilbake
trukket oq respektabelt advokatstrøk. Senteret har 
store lokaler, sjøl det er qammelt oq dyrt 8 fyre 
opp. Det har inqen kafe, men arbeidsløse som kommer 
innom f8r kaffe oq t e. Senteret har to heltids- oq 
5 halvtidsstillinqer, som al l e finansieres av MSC 
til en sum av ca.30 000 pund i Sret. MSC betaler 
oqs8 ca.SOO pund pr. stillinq til kontorutqifter. 
Trades Counsil i Carlisle bidrar med ca.1000 pund i 
aret, Oq bystyret med 15 000 pund. Bystyrets andel 
qSr til dekninq av husleie oq fyrinq. De samla ut
qiftene utqjør ca.SO 000 pund i 8ret. 

Daqliq leder i senteret er Nicholas Breckenfield. 
Den øvriqe staben best8r bl.a. av Liz Craiq oq Lorr
aine Headon-Smith som beqqe er tryqderettsrSdqivere, 
oq Michael Steelmach, som er ressursarbeider. Sent
erets "policy" avqjøres av et styre som har like 
manqe representanter fra Trades Counsil oq bystyret. 
Riktiqnok innafor de rammene som settes av MSC. 
MSCs folk er ofte innom senteret oq kontrollerer at 
senteret er Lojale oq fkke driver med "politikk". I 
praksis betyr det at de lese r qjennom skrifter fra 
senteret, kontrollerer at det ikke henqer politiske 
plakater p8 veqqene, at det ikke holdes politiske 
møter osv. Mens senteret formelt s ett er et rue
senter, er det riktiqere 8 karakterisere det som et 
TUC-qodkjent MSC-senter. Senteret er utformet helt i 
MSCs Snd. Dette er fornuftiq utfra bystyrets 
synspunkt. Kommuneadministrasjonen betrakter det som 
praktisk fordi senteret dermed fanqer opp oq demper 
ned konflikter som opps 1t8r i ny oq ned mellom 
arbeidsløse oq byens arbe~dskontor. Faqforeninqene 
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er tvunqet til ~ qodta det, men prøver~ endre det. 
Personalet i senteret er eniq i retninqslinjene, oq 
ønsker ~ praktisere dem i MSCs ~nd.(2) 

Senteret avslo derfor 8 støtte eller sammarbeide med 
"March for Jobs -83", som var arranqert av TUC. 
Marsjen qikk fra Liverpool til London, oq blei supp
Lert med Lokale marsjer nordfra p8 vest- oq østkyst
en. Form8Let var 8 skape press oponionen om 
arbeidsløsheten. Marsjen var et stort arranqement, 
oq sjøl om deltakertallet var beqrensa pa forhand, 
var den avhenqiq av praktisk hjelp underveqs, til 
overnattinq, bespisninq, avholdelse av møter o.L. 

Senteret utqir avisa "News and views" hver 14.daq. 
Den blir spredd til arbeidskontor, bibliotek, 
kontorer, radhuset, oq ti l helsedepartementets 
kalkontor <DHSS). Avisa selqes ikke direkte 
arbeidsløse. Opplaqet er 400. 

leqe
lo
t i l 

Avisa inneholder først oq fremst oversikt over kurs 
som senteret arranqerer over følqende emner: musikk, 
reliqion, Litteratur, fransk, kunstmalinq, 
faqforeninqskurs, matlaqinq, syinq oq strikkinq, 
treskjærinq, sminkekurs, harfrisyre, førstehjelp, 
lydiqhetskurs for hund. Oq mye om hvordan kursene 
q8r. Mye oppmerksomhet er qitt til oppslaq om 
hvordan mat kan laqes billiq, hvordan arbeidsløse 
kan ordne seq billiq i forskjelliqe daq l iqe 
situasjoner. Andre tilbud er sport, billiqe innen
oq utenlandsreiser, teater, oppslaq om rekrutterinq 
til hæren o.L. Oq stoff om framqanqsmaten for 8 søke 
tryqd. 

Hvordan ser senteret p8 seq sjøl? 

Staben i senteret er fornøyd med arbeidet sitt. De 
ser p8 seq sjøl som sosialarbeidere. Vikt i qste 
forskjellen fra det arbeidet arbeidskontoret qjør, 
er at senteret har en mer human funksjon. De ser 
ikke senteret som et TUC-senter, eller p8 seq sjøl 
som knyttet til faqbeveqelsen. Den Lokale faqbeveq
elsen har de bare kontakt med qjennom møtene i styr
et. De mener at deres arbeide i senteret vil kvali
fisere dem til stillinqer i kommunen, eller til 
andre offentliqe stillinqer. Den forriqe lederen har 
nettopp f§tt ansettelse i kommunen. 

De ønsker Likevel § endre senterets funksjon no e . 
De n forriqe Lederen la hovedvekta av arbeidet p§ 
fritidskurs som refe r ert over. N~ ønsker de § leqqe 
større vekt p§ tryqderettsr8dqivinq. For store deler 
av budsjettet blir na brukt til husleie oq . oppvarm-
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inq av de store lokalene, som blir brukt en kveld i 
uka til kurs. NS skal det istedet kjøpes inn to 
biler, oq leqqes opp til oppsøkende virksomhet i by
delene. Senteret skal flytte til et mindre oq bill
iqere Lokale, helst i komunesenteret. Disse endrinq
ene vil komme i Løpet av v8ren 1985. 

Nic Breckenfield er ikke fornøyd med navnet. "Centre 
for Unemployed" blir assosiert med tapere. Derfor 
ønsker han 8 endre det til "Opportunity Centre". 

Kritikk fra bystyret ••• 

Bystyrets holdninq til senteret er tverrpolitisk. 
Den vil ikke bli endret hvis det skulle bli tory
flertall.<3> 

Utviklinqen av senteret ma sees i forhold til den 
apatien som er spesiell for folk i Carlisle n8r det 
qjelder vurderinqen av arbeidsløsheten. I kommunen 
er oppfatninqen at senteret er inne i en positiv 
utviklinq, sjøl om planene for omleqqinq av arbeidet 
vil føre til 6-7% økinq av kostnadene. 

Kommunen ønsker at senteret etterhvert skal bli tatt 
i bruk mer som et "Community Center" , snarere enn et 
senter bare for arbeidsløse. N8r det qjelder de 
arbeidsløse· skal senteret sette humaniteten først , 
oq forklare hvorfor loven sie r det den qjør. 
Senteret har mere tid enn arbeidskontor oq helse- oq 
sosialkontor, oq kan der f o r dempe konflikter som 
oppstar. 

Samtidiq ønsker kommunen at senteret skal bli mindre 
av en institusjon enn det er idaq. Det bør bli mere 
for oq av arbeidsløse. Det kan bli aktuelt a ta 
enkelte arbeidsløse inn i styret for senteret. I daq 
har det mer preq av a være for "middleclass do
qooders" enn for "labour underdoqs". Det brukes idaq 
for mye penqer pa ledelse oq administrasjon. 

Politisk virksomhet vil kommunen ikke vite noe av . 
Senteret skal ikke bli en politisk pressqruppe. I 
s8fall vil kommunen trekke tilbake sin støtte. 

og kritikk fra ~rades r.ounsil 

I faqbeveqelsen i Carlisle er det delte oppfatninqer 
av senteret, i den forstand at den ene kritikken er 
hardere enn den andre. Inntrykk av apati fikk jeq 
ikke, men derimot inntrykk av forskjelliqe linjer. 
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Mike Atkinson, Area Offiser for Carlisle NUPE (4), 
er av den oppfatninqen at arbeidere i Carlisle ikke 
er flaue over 8 være arbeidsløse. Her som ellers i 
Landet er det spørsmSL om 8 ta opp kampen mot 
arbeidsløsheten eller ikke . Det reiser verken hSp 
eller solidaritet bare 8 ta opp arbeidsløsheten som 
individuelle probleme r , eller ved a bare forsøke a 
skape et sosialt miljø blant noen arbeidsløse. 

For tida er det sterk debatt innad i NUPE om 
arbeidsløsheten, oq vilken rolle forbundet ska~ ha i 
kampen mot den. Det er ikke eniqhet om a ta opp arb
eidsløse som medlemmer i forbundet, er eniqhet om at 
unqdom som er pS MSC-stillinqer innafor orqanisasjon 
somrSdet skal bli tilbudt medlemskap, riktiqnok med 
reduserte rettiqheter. 

I Carlisle er ca.3500 unqdommer ansatt p3 slike til
tak oq av dem ca.3200 pS YTS <6>. For 8 kunne orqan
isere disse unqdommene, mS NUPE ta opp deres krav, 
oq oppmuntre dem til aksjoner oq annen aktivitet. 
NUPE forhandler for a ta senket arbeidstida til 32 
timer. Dermed kommer den faktiske timefortjenesten 
opp. Det er alltid et maL 8 prøve 8 fS dekket opp 
forskjellen mellom vanliq timefortjeneste oq ukebe
talinqa pS tiltaket. 

NUPE støtter utvikl i nqen av sentrene for arbeidsløse 
oq vedtok f.eks.nyliq a støtte det nyoppretta sent
eret i Belfast med 500 pund. 

Det er s vær t v iktiq at sentrene Leqqer stor vekt pS 
tryqde r ettsrSdqivinq oq ikke bare sosiale aktivitet
er. PS sikt er det nødvendiq at faqrørsla aktiviser
er seq mye mer med dette arbeidet ~ 

Jimmy Barnes, sekretær i Carlisle Trades coansil,har 
et enda mer krit i sk syn til maten sentrene funqerer 
pS. Kritikken retter seq Like mye mot det arbeidet 
TUC har qjort pS omrSdet. Ett•r hans syn er ·det en
este svaret TUC har qitt pS arbeidsløshe~en, a ut ~ 
arbeide økonomiske arqumenter. TUC har o~ss 'satt opp 
sentra for arbeidsløse. Disse er stort sett a rekne 
for annenklasses velferdssentra . Han tviler pS om 
sentrane spiller noen positiv rolle overhodet. 

Hovedproblemet er at de arbeidsløses problemer oq 
daqliqe interesser faller utafor det arbeidsomrSdet 
de tillitsvalqte i faqforbundas vanliqvis har. 

Hvis sentra skal ha noeri herisikt , mS de finansieres 
av faqrørsla slik at de ikk~ blir kneblet av MSC. 
Videre mS de knyttes nær t til faqrørsla. De eneste 
sentrane som etter hans meninq har hatt noen positiv 
effekt, er de i Tyne and Wear/Newcastle, Merseyside/ 
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Liverpool oq i Sheffield, hvor nettopp Trades Coun
sil leder oq driver dette arbeidet. I Merseyside 
startet f.eks. arbeidet med sentrane oq arbeidsløs
heten da store selskaper som Tate&Lyle, Dunlop oq 
British Leyland la ned, oq foreninqsfolka fra disse 
bedriftene blei arbeidsløse. 

Arbeidet med arbeidsløsheten i Carlisle funqerer nS 
slik at faqforeninqene har "deleqert" det til sente
ret. Dermed tar ikke faqforeninqene sjøl noe ansvar. 
Dette er hovedproblemet. "Det er sannsynliqvis flere 
folk ansatt 1 sentra for arbeidsløse i hele landet 
enn i vart faqforbund. Likevel er effekten av deres 
arbeide minimal." 

Ikke bare sosialarbeidervirksomhet 

Jimmy Barnes har skrevet ei brosjyre som qSr inn pa 
arbeidet i sentra qenerelt.<7> I brosjyra hevder han 
at det eneste som kan rettferdiqqjøre eksistensen av 
sentrane er at de enqasjerer seq i arbeidet mot ar
beidsløsheten som sadan. Det er bare dette som kan 
pSvirke leveforholda for det store flertallet av ar
beidsløse. Hvis arbeidet blir avqrensa til sosialar
beidervirksomhet, vil det bare befeste oq understre
ke den svake posisjonen arbeidsløse har. 

Et senter ~an dessuten bare nS et forsvinnende Lite 
mindretall av de arbeidsløse. Derfor vil alle slaqs 
sosiale tiltak innafor rammene av et senter bare 
være tilbud til et forsvinnede lite mindretall. Han 
advarer videre mot "ekspert"holdn1nq hos ansatte. 
Det viktiqste mS være a aktivisere arbeidsløse til 
kamp mot arbeidsløsheten. Derfor mS sentra være mest 
muliq uavhenqiq av stat oq kommune, oq knyttet til 
arbeiderbeveqelsen. 

I en kommentar til brosjyra understreker Barnes at 
han idaq ville ha laqt enda større vekt pS betyd
ninqa av a være uavhenhiq av MSC-penqer. 

Trades Counsil har foresl8tt endrinqer for senteret 
som skal skje i Løpet av varen -85. Tanken er at nSr 
det er umul1q pa kort sikt 8 ta et skikkeliq senter 
som kan drive arbeidet slik Trades Counsil ønsker, 
s8 er det bedre at senteret jobber mere med tryqde
rettsspørsmal enn det qjør idaq. Heller tryqderetts
arbeidet som tross alt brinqer senteret inn i kon
flikt med den offentliqe arbeidsløshetspolitikken, 
enn uinteressant "kosev1rksomhet". 
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Kamp oq mobiliserinq, eller teknisk byr!krati? 

----------------------------------------------
Senteret i Carlisle er typisk for manqe britiske 
senter. De ansatte ser det som et sprinqbrett til 
bedre jobber i det offentliqe. De er flinke oq eff
ektive. Oq opptatt av a dokumentere at de er nød
vendiqe. Hvert besøk føres omhyqqeliq inn i proto
kollen. Dermed far senteret reqistrert personer som 
er innafor dørene, men heller ikke mer. De ansatte i 
senteret mener a spore at flere "bruker'' senteret na 
enn før. Ifølqe reqisteret var besøkstallet i okto
ber 1150 personer, mens det i april var 440. Imid
Lertid blir ikke skoleelever som er innom daqliq for 
a kjøpe brus, skilt ut fra andre besøk. 

Reqistrerinqa sier inqentinq om hvordan type besøk 
oq hva som kommer ut av det. Mitt inntrykk er derfor 
at reqistrerinqa har mer med senterets forhold til 
bymyndiqhetene a qjøre, enn med forholdet til de ar
beidsløse. 

Imidlertid praktiserer senteret de reqlene det har 
f!tt fra MSC. Det er iqjen reqler som MSC har avtalt 
med TUC i London. TUC i London oppfatter senteret i 
Carlisle som et bra senter. Bade fordi det har besøk 
av manqe, oq fordi det har et stort antall qrupper i 
svinq med hobbier oq kurs. 

Virkeliqheten kan oppfattes forskjelliq fra TUC i 
London oq fra Carlisle Trades Counsil. 

Mitt inntrykk er imidlertid entydiq: senteret har 
Liten betydninq oq funqerer i realiteten som et sos
ialkontor uten midler. 

At dette senteret er typisk for et stort antall 
senter sier mye om hvordan TUC arbeider med arbeids
Løse. Det er sjølsaqt ikke typiske for alle. 

Blant Lokale trades counsils er det misnøye med den
ne typen senter. Meninqene er oqsa sterkt delte 
blant TUCs reqionale sekretærer. Seinere skal jeq q! 
nærmere inn p! forsøk p! a Laqe mer aktive senter, 
oq beskrive dem. Det finns manqe forsøk p! det. Alle 
er qanske forskjelliqe. Noen felles plan eller 
felles linjer for hvordan det bør qjøres finns ikke. 

Det finns imidlertid en sterk følelse av at det bare 
er qjennom et sterkere enqasjement fra den Lokale oq 
sentrale faqrørsla Løsninqen Liqqer. Tida har enn! 
ikke blitt moden for det. Da jeq spurte Jimmy Barnes 
om hvordan han vurderte forslaqet om a Laqe en orqa
nisasjon for arbeidsløse innenfor TUC, svarte han at 
han ikke trodde tida var moden for det. Idaq ville 
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en slik orqanisasjon Lett 
henqemoni mellom sma ytre 
funqere mer splittende 
arbeidsløsheten. 

bli scenen for en kamp om 
venstre qrupper. Det ville 
enn samlende pa kampen mot 

Behandlinqen av TUCs sentrale Ledelse oq planer i 
ti Lknytninq ti L sentrene skal jeq komme tiLbake ti L. 
Først er det nødvendiq a forlate den relativt vel
stSende oq sjølbevisste qrensebyen Carlisle, Enq
lands utpost mot det mørke nord. Ikke sa lanqt mot 
nord liqqer en mastodont med en annen virkeliqhet: 
Glasqow. 

1.I distriktet. I byen 11.3% <okt.1984>. 
2.MSC trakk tilbake støtten til senteret i Sheffield 
i 1984 fordi slike sentra "har forbud mot a delta i 
aktiviteter som tjener et politisk formal, eller som 
kan brinqe kommisjonen i vanry." "Aktviteter det her 
apenbart er snakk om er f eks bruken av plakater oq 
løpesedler som stiller spørsmSl ved reqjerinqens 
politikk, eller qar inn for endrinqer i eksisterende 
proqrammer fra reqjerinqen •• " Sitert fra "Network 
Traininq Group", MSC, 1983. 
3.Vurderinqen av bystyrets politikk blei laqt fram 
av Terry Tottinqham, som er ansvarliq for bystyrets 
representasjon i senterets styre, oq star for 
ansettelser o.l. sammen med ansvarliq fra samorq. 
4.National Union of Public Employees, Storbritannias 
S.største faqforbund, med 704 000 medlemmer. NUPE er 
et aktivt~ oq sterkt forbund, oq har øket sin 
innflytelse oq medlemstall sterkt de siste ara. 2/3 
av medlemmene er kvinner. Over halvparten av 
medlemmene er lavere, kommuneansatt personell. 
Øvriqe er ansatt i helse-sosialvesen oq utdanninq. 
6.Youth Traininq Sche~e er et proqram med syssel
settinqstiltak for unqdom likt det norske arbeids
markedstiltaket som kalles praksisplasser. Proqramm
et omfatter 460 000 unqdommer. Betalinqen er 25 pund 
<kr.275> pr.uke. Den viktiqste forskjellen fra prak
sisplasser er at den lokale faqforeninq kan orqani
sere deltakerne, oq forhandle seq fram til bedrinq 
av vilkara for tiltaket. 
7."Unemployed centres. A Critical view." 1983. 
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GLASGOW: · BYEN DER JOBBENE FORSVANT 
~ ' 

Fortsatt tror noen at de nye yrkene kan skape 
~ ' '' "" erstatning for alle de job~ene som forsvinner. Disse 

. ~ t ~ • t· ' ~ 

noen burde ta · seq en studietur til byer som Belfast 
og Glasgow~ · Enganq bygde skipsverftene Lanqs Clyde 
1/4 av verdens skipstonnasje. Navn som Ha 'rlan anti' ' 
Wolff oq ~ Blyths~ood Shipbuildinq var kJent av alle 
som hadde noe med s]ø'· a · qjøre. · N8 er det ikke - mye 
iqjen. I Glasgow illustrerer ·; følgende . tall 
situasjonen: · Siden ' 1971 har ' 40% •aV jobbene 'i 
skipsbyqqing, - dox ~ ~~ · iobbene 1 · ~et~ ~ Lvar~~~a~sje~, 
40% av jobbene i grafisk, 55% av jobbene i mekanisk 
industri,_ 4~~ ~ ~ 0 el !~ tr~~k in~u~~ri og , 31 % av 
jobbene 1 transpor og b1tindustr1 blitt borte.(1) 

'• . t ~.. . . l ) ~ f j {. . 

Langt und iF h~(v B ~rien ~v ! apte ' ~ jobber h~r dukket '~ 
opp i nye ' yrl<er,- for nye mennesker. Offisielt er · 76 . 
000 qlaswegia~e~e ~ten arbeid. For reqione~ Straich- , 
c lyde er tallet 192 000. Nesten halvparten av ' Land
ets arbeidsløse befinner seq i det~e omradet. Offi
sielt ha~ Sk&ttland 342 000 arbei~~Løse, dvs.15,2%. 
Faqrørsla · i · Skottland <STUC> reqner den virkeliqe 
arbeidsløsheten til a Liqge rundt 424 000 <2>, dvs. 

; ' 19%. 

Lanqs elva tlyde, som deler byen 1 to før den renner 
ut i Firt~ ' of ' Clyde, liqqer industr1ruinene tett i ' 
tett. Mesteparten av r Skottlan'ds ' rikdommer blei skapt 
Lanqs denne · elv~, dg ' de fle te ; av · skot~L~nas 5 mill- ~ 
ioner innbyqqer1e ' har o~ ~att en' eller ·a'nnen tilknytning 
ti L det som skjedde ~· e f~ Maski~er, Lokointiver,' mot- ·l 

orer, verktøymaskiner, tekstilvarer, skip, metaller, 
kjemiske ·· prodbkter~ 1 ki:JLL. · Enten bU~i ' det produsert l 

h e r , e L T e r · be 'f r a k i e t 1 h ~ ~ ': 1 N ·a e '\-- ~. ·(l e t l Li i e i g 'j e n ~ m e n r · 1 r ·· d 
minnene s ·t 'a·r O•i' Et jeht· pa e r( {, eb r edd·ene: · halv- OQ ~ helras- · 
erte murs ~~in6~allert 6 ~n ~ e~11~ an ~ en · a~ dem ' kan kan-~ 
skje haøe ; pa .~ a 1 bl4 omtdort ti't .' en pittoreskr re 'stau-
rant for · datam.~neske h e l ihgan~~ ~ - r 

1 " . ' ~ ) l J 1 ~ •. 'l ,, " l ' i} .. ~ 

Faqrørsla • drqanisirer 7 s~nt~r for arbeidsløse. 
-------- : ~~ ~ ~ Lzi~~~----~---- l--2~~1------~-~~ · 

) .. 
Skottlands TUC har vært en egen organisasjon siå 
1896 da den skotske delegasjonen marsjerte ut av 
kongressen til den britiske fagrørsla <IUC>~ 

·. c· . . r '- , 

STUC har en annen struktur ' enn TUC. En viktig ' for
skjell er at Trades Counsil er en helt requlær del 
av STUC. i TUC e r ' det ' slik 1 a t 'rrades CounsiL star pa · 
sida av d'en va Li'qe 'organtsa'sjonen, ' oq ikke har orq- '""' 

·~ i i t 1 . <, Il -~ ' } ? 4 ' l ' ! · ' ' 

.\S 
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anisatorisk innflytelse. Dette har 
for arbeidet med de arbeidsløse, som 
av Trades eounsil. 

stor betydninq 
nettopp drives 

STUe har 33 senter for arbeidsløse. Det finnes oqsa 
andre, som drives pa et filantropisk qrunnlaq. De 
fleste av de 33 driver med 1-2 ansatte pa heltid. 
Øvriqe som jobber i sentrene er arbeidsløse pa fri
villiq basis. 4 senter drives helt ut av arbeidsløse 
uten stillinqer. STUC oq Lokale faqforeninqer dekker 
Løpende utqifter til disse 4. 9 senter i Stratch
clyde er finansiert av Urban Aid.<3> 15 av sentrene 
er finansiert av Manpower Service Commission etter 
STUes retninqslinjer. De øvriqe er finansiert av Lo
kale kilder. 

STUes retninqslinjer er et 7 siders dokument som 
Leqqer det formelle qrunnlaqet for et senter: Hvor
dan det kan startes, hvordan det kan finansieres, 
malsettinqen med senteret, hvordan det bør drives oq 
Ledes. Trades eounsil er ansvarliq for senter i sitt 
qeoqrafiske omrade.<4> 

Dette er en viktiq forskjell fra TUe, hvor det er 
"reqional orqanizers" som er ansvarliqe. I Skottland 
er avstanden mellom Trades Counsil oq sentret kort. 
I Enqland har en Reqional Orqinazer for TUe manqe 
byer oq et stort omrade under seq.<S> 

I praksis· er arbeidet oqsa høyere prioritert i 
Skottland. Generalsekretær i STUe, John Henry, Led
er personliq dette arbeidet. I London finns det rik
tiqnok et kontor i eonqress House <6> med en Lands
ansvarliq. Men det er pa et Lavt niva. 

STUe er i ferd med a byqqe opp en eqen struktur for 
arbeidet med de arbeidsløse. Arbeidet skal orqani
seres reqionsvis. Reqionalt ansvarliqe skal samordne 
Lokale oq sentrale initiativ. Dermed kan det bli mu
Liq a skape en orqanisasjon som jobber systematisk 
med de arbeidsløse for a orqanisere dem i tilknyt
ninq til STUe oq under pavirkninq av STUC. Men det 
er fortsatt ikke snakk om a rekruttere dem som med
Lemmer av STUe, men a byqqe opp et reqionalt STUe
apparat som kommer i tilleqq til den tradisjonelt 
sterke forbundsstrukturen som er sa dominerende i 
britisk faqrørsle. 

Forholdet til MSe- nødvendiq onde. 

John 
MSe. 
var 

Henry mente det var nødvendiq a f3 penqer fra 
Kostnadene var allerede sa store at det ikke 

andre alternativer. Ialt 78 personer har still-
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inqer i eksisterende senter. Arbeidet i sentrene ma 
drives slik at det ikke . blir konflikter med MSC. MSC 
qodtar ikke "politisk .1rksomhet". 

Retninqslinjene er ut ~rmet med henblikk pa dette. 
Klaqer MSC pa at det he qer en "politisk" plakat pa 
en veqq i et senter, er den samme plakaten fullt 
lovliq pa en oppslaqstavle i det samme senteret, sa 
lenqe den ikke er laqet av senteret offisielt. STUC 
hadde i november i 1984 er stor konferanse med 70 
deleqater fra forskjelliqe senter. Der var det stor 
stemninq for at sentrene skulle aktivisere seq for 
a støtte de streikende qruvearbeiderne, oq det burde 
ikke bety problemer innafor den ramma sentrene er 
orqanisert. 

Fra STUes side er det viktiq a ta iqanq en beveqelse 
blant de arbeidsløse, OQ a forsøke a oppna dette 
innafor de eksisterende reqlene. Hvis det blir umu
liq pa et seinere tidspunkt, ma nye tiltak drøftes. 

Govan - eksempel pa Europas storbyframtid? 

STUC formidlet kontakt for meq til et senter som 
viste en verre virkeliqhet enn den i Carlisle.(7) 
Govan liqqer pa Clyde-bredden, i sentrum av byen. 
Govan Shipbuilders er eneste store arbeidsplass som 
er iqjen. · Govan Unemployed Workers Centre liqqer 
veqq i veqq med verftet. Faqforeninqene ved verftet 
bidrar med et manedliq beløp pa 50 pund til senter
et. 

Den offisielle arbeidsløsheten i Govan er 27%. 
Lederne i senteret anslar den v1rkel1qe til a liqqe 
rundt 70%. Det er vanskeliq a finne noen i arbeide i 
det hele tatt. Den qamle industrien er pa full fart 
ut. Den sosiale nøden er til a ta oq føle pa. Govan, 
med opprinnelse tilbake tilbake til en qammel vikinq 
bebyqqelse, var aldri noen rik bydel. Men med den 
moderne arbeidsløsheten har forfallet virkeliq satt 
inn. 10% av leiliqhetene har ikke oppvarmet vann. 
Bydelen hadde 6 offentliqe bad. Høsten -84 hadde det 
Labour-kontrollerte bystyret vedtatt a stenqe det 
siste av dem, mot harde protester. Samme daq som jeq 
besøkte Govan, demonstrerte beboerne mot bystyrets 
beslutninq. Manqe av beboerne har sine hjem pa en 
stor parkerinqsplass mellom senteret oq kjerka. 
Plassen er fyllt av campinqvoqner oq vans, som qjor
de tjeneste som hus, delvis ombyqde med bØlqeblikk-
plater oq vrakmaterialer. · 

Her er ikke arbeidsløsheten ett av manqe problemer. 
Den er problemet. Fattiqdom setter sitt preq pa alt. 
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N8r kjøpekrafta forsvinner som i denne bydelen, 
kommer istedet brukthandlerne. Dem er det manqe av. 
Det qamle sosiale Livet erstattes av et nytt; stoff
kriminalitet, alkoholproblemer oq ernærinqsproblem
er. Svaret pa Den Nye Tid fins i puben, senteret for 
arbeidsløse, oq kjerka. Alle tre er dominerende in
stitusjoner i Govan. 

Veldediq utqanqspunkt 

Utqanqspunktet for Govan Unemployed Workers Centre 
er Pierce Institute, opprettet etter en privat 
donasjon fra en velmenende filantrop.(8) Senteret 
blei startet i 1981, oq fikk sin n8værende form 
1982. Keith Stoddart er koordinator for senteret. 
Med seq har han bl.a. Betty Ross som jobber med 
tryqde~ettsspørsm8L, oq Jimi Marshall som jobber som 
frivilliq i senteret. Jeq snakket oqs8 med Peter 
Halfpenny fra en av de Lokale faqforeninqene, oq 
Tommy O'Hanlon, som er Leder for senteret for arbei
dsløse i Gorbals, om arbeidet blant de arbeidsløse i 
de indre bydelene. Senteret i Govan har 2 stillinqer 
p8 heltid, oq ca.40 qjør daqliq frivilliq ubetalt 
innsats. Alle jeq snakket med la vekt p8 at de ikke 
var sosialarbeidere, men oppfattet seq som enqasjert 
utfra et faqforeninqs- eller arbeider.klasseperspek
tiv. De frivilliqe ser dette arbeidet som viktiq for 
arbeiderrørsla. 

Kamp for stillinqer 

Senterets Liv har vært en kamp om midler til a drive 
det, oq 8 ha folk i faste still1nqer. Den første 
perioden var i tilleqq sterkt preqet av at senteret 
deler Lokaler med unqdomsklubben oq Pierce Institu
te. Virksomheten var preqet av aktivitetstilbud til 
de arbeidsløse. Manqe qrupper med de forskjell1qste 
tilbud var i aktivitet. Først 1 1983 blei det opp
rettet tryqderettsr8dq1v1nq. Det betød en avqjørende 
utviklinq for senteret. Tidliqere var arbeidsløse 
med problemer p8 dette omr8det blitt henvist til det 
kommunale informasjonssenteret. Problemene til disse 
arbeidsløse var ikke en del av senterets arbeide. 
Dermed var oqsa en svært viktiq del av den 
arbeidsløses daqliqe problemer en privatsak for den 
enkelte. 

Faqliq initiativ 

Bakqrunnen for at senteret tok opp dette 
var en henvendelse fra to faqforeninqer i 
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Først blei senteret kontaktet av lokalavdelinqen av 
transportarbeiderforbundet <TWGU> (9), som ønsket at 
senteret skulle ta opp kontakten med tidliqere 
ansatte ved den nedlaqte Talbotfabrikken, som na var 
arbeidsløse. sa kom det en henvendelse fra felles
styret ved Govan Shipbuilders om senteret kunne sta 
for radqivinq til 400 arbeidere som var satt pa red
usert arbeidstid som følqe av innskrenkinqer. Faq
foreninqene tok disse initiativene utfra den aktivi
teten senteret hadde vist i" Stratchclyde Federation 
of Unemployed Groups", under Ledelse av Glasqow Tra
des Counsil. 

Seinere har kontakten med faqrørsla blitt styrket. 
Senteret har vært med i forskjelliqe aksjoner, som 
TUCs aksjon "Peoples March for Jobs","Save the Yards 
Campaiqn" ("Forsvar verftene"), "Govan Cuts Commit
tee <"Govan mot nedskjærinqer">, oq en rekke Lokale 
aksjoner. 

Orqanisert med qrupper 

Senterets virksomhet er orqanisert i forskjelliqe 
qrupper . Noen av dem er velferdspreqet, som f eks 
fotballqruppa som har drevet fram et Laq som qjør 
det svært bra i turnerinqer. Ei qruppe jobber med 
handverksverksted, ei med fortoqraferinq, ei med 
sjakk, om itoffproblemer, om helse- oq mentalproble
mer. Mer politisk orienterte problemer jobbes med 
ei qruppe for tryqderettssaker, som har fatt navnet 
"Govan Claimants Union", som delvis funqerer som en 
eqen orqanisasjon.<10) Det samme qjelder ei som tar 
opp saker for skolesluttere, oq ei som jobber direk
te med kampanjer mot myndiqhetenes arbeidsløshets
politikk. Ei faqliqqruppe jobber spesielt med for
holdet til faqrørsla. 

I vekst - oq pa kant med MSC. 

I 1984 arranqerte senteret en stor konferanse med 
over 170 deltakere. Temaet var nedskjærinqer oq 
arbeidsløshet. STUCs qeneralsekretær oq formannen i 
Trades Counsil var to av hovedinnlederne. Konferans
en understreket inntrykket av qodt sammarbeide med 
faqrørsla. 

Alt i alt driver senteret en omfattende virksomhet. 
Den sterke økinqen i virksomheten fra 1983-84 
skjedde samtidiq som tilqanqen pa midler blei 
drastisk redusert, fra 8 heltids oq 5 deltidsansatte 
til 2 heltidsansatte. Senteret haper fortsatt p! at 
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MSC skal øke bidraqet via Urban Aid oq Scotland 
Office, men har innstil seq p3 at dette neppe er 
noen sikker Løsninq. MSC ser ikke med blide øyne p3 
virksomheten i senteret, etter at det b3de støttet 
aktivt opp oq deltok i "Peoples March for Jobs" 
1984 m.m. 

De problemene som senteret i Govan har tatt med a 
finansiere virksomheten, viser med all muliq 
tydeliqhet at en senter som ønsker a ta opp kampen 
mot arbeidsløsheten oq som ikke bare ønsker a drive 
med hobbyvirksomhet, bare har en framtid ved a 
aktivisere de arbeidsløse sjøl i et nært sammarbeide 
med faqrørsla. 

Trades Counsil ønsker 3 samordne kampen. 

er et tverrfaqliq orqan pa Lokalt 
den norske faqliqe samorqanisasjon. 

imidlertid klar: Det skotske Trades 
viktiq del av faqrørslas daqliqe 

mye større ressurser enn samorq i 

Trades Counsi L 
plan, ikke ulik 
Forskjellen er 
Counsil driver en 
arbeide, oq har 
Norqe. 

I 1983 blei Eamon Monaqhan tilsatt som koordinator 
for de 10 sentrene som da var 1 Glasqow. Høsten 1984 
hadde sentrene 16 heltidsansatte. H3pet er a kunne 
øke dette· tallet t1L 27 i mars 1985. Finansierinqa 
er delt mellom Glasqow by <25X) oq Scotland Office 
(75X). 

Ifølqe de retninqslinjene som STUC har utarbeidet 
for sentrene, er den viktiqste oppqaven a drive med 
tryqderettsradqivinq for arbeidsløse. Dernest a hje
lpe arbeidsløse med problemer i forhold til myndiq
hetene, oq 3 etablere forbindelse mellom arbeidsløse 
oq faqrørsla. 

Arbeidet med tryqderettiqhetene. 

Monaqhan La stor vekt pa det første punktet. Bare 
qjennom daqliq a kjempe for den enkelte arbeidsløses 
individuelle problemer mot arbeidskontor eller andre 
myndiqheter, kan senteret være istand til a være 
fronten for arbeidsløses interesser. Ethvert annet 
arbeide ma ha dette som qrunnlaq. Her Liqqer oqsa 
qrunnlaqet for et nært forhold til faqrørsla. Et ek
sempel pa dette er arbeidet med a ta ut det den enk
elte har rett til etter qjeldende reqler. De brit
iske tryqdereqlene er svært vanskel1q a forsta, oq 
de endres stadiq. Særliq nar det qjelder hvem som 
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har rett til "Supplementary Benifit", oq hvor mye, 
er det stor forvirrinq. Systemet er slik at den enk
elte bare far utbetalt utfra det som kreves. Arbeids 
kontorene har ikke plikt pa seq til a qjøre oppmerk
som pa rettiqheter som den enkelte kan ha, men ikke 
er klar over. Pa denne maten sparer den britiske st
aten store beløp hvert ar.<11> 

Et senter som tar dette alvorliq kan oppna mye for 
den enkelte, oq qjøre det vanskeliq for staten a 
spare apenlyst pa arbeidsløsheten. Et av sentrene i 
Skottland har fatt ut 500 000 pund mer for arbefds
løse som har bedt om hjelp. Bare i Stratchclyde har 
sentrene tilsammen fatt ut ca. 40 mill.pund mer enn 
det som ellers ville blitt betalt ut. 

Monaqhan ønsker a leqqe faqforeninqsmodellen til 
qrunn for hvordan sentrene bør arbeide oq utvikle 
seq. Trades Counsils oppqave er ikke a kontrollere 
det arbeidet de driver, men a sikre at de utvikler 
seq etter en slik strateqi, nært knyttet til faq
rørsla. Et stort antall Lokale faqforeninqsfolk sit
ter i styrene i de forskjelliqe sentrene i Glasqow 
oq Stratchclyde. For a samordne arbeidet til de hel
tidsansatte, arranqerer Trades Counsil møter hver 
14.daq i Glasqow. Alle heltidsansatte i Stratchclyde 
blir samlet til tilsvarende møter en qanq i maneden. 

Forbindelsen er derfor nær. Faqrørsla har en avqjør
ende finqe~ med i utbyqqinqen av sentrene. Men fort
satt blir ikke arbeidsløse faqorqanisert. Oq fort
satt melder de som mister arbeidet seq ut av sine 
foreninqer, eller de opprettholder ikke medlemskap
et. Oq hvorfor skulle de det,- sa lenqe faqforeninq
ene ikke tar opp deres problemer men istedet skyver 
dem over til et senter for arbeidsløse? Som pa sin 
side er overlatt til MSCs nade. Hvilken veq sentrene 
skal utvikle seq er derfor bare halve problemet. 

Den andre halvdelen, oq mer qrunnleqqende,- er pro
blemene med a qjøre savel faqrørsla som sentrene til 
kamporqanisasjoner mot arbeidsløsheten. ~ byqqe opp 
manqe oq ressurskrevende senter, betyr ikke det sa
mme som a byqqe opp kamporqanisasjoner. 

I neste 
modell 
oq helt 
seq for 

kapittel skal vi se nærmere pa en helt annen 
for senter enn den i Carlisle oq i Glasqow, 
andre ideer pa hvordan faqrørsla kan utvikle 
a reise denne kampen. 

1.Ian Jack:"The Repackaqinq of Glasqow", 1984. 
Z.Employment Gazette sine tall for Skottland utelat
er bl.a. 52 000 unqdommer <av dem 30 000 pa MSC-pro
qrammer> oq 20 000 eldre. 
3.Finansieres over budsjettet til Scotland Office i 
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London ti L prosjekter i byomradene. 
4.Utarbeidet av John Henry i mars 1981, etter samme 
Lest som TUCs "Guidelines". 
5.1 alt er det 10 reqional orqanizers i Enqland oq 
Wales. 
6.TUCs hovedkvarter i London. 
7.Duke Harrison viste meq rundt Glasqow oq 
arranqerte besøk oq diskusjoner for meq med Govan 
Centre oq Trades Counsil. 
8.Privat veldediqhetsarbeide av rikfolk har en Lanq 
tradisjon i Skottland. 
9.Transport and General Workers Union. TWGU er Lanqt 
det største britiske faqforbund med 1,7 mill.med
Lemmer. TWGU har utviklet seq nærmere en industri
forbundsform enn øvriqe britiske faqforbund, oq orq
aniserer innenfor transport, elektriker, olje/qass
raffinerinq, passasjertransport, nærinq/nytelse, by
qninq, havnarbeidere, prosessindustri m.m. 
10.Utafra virker det merkeliq a ha en eqen orqanisa
sjon for denne virksomheten. Men i forhold til MSC 
kan det ha visse fordeler. Det kan være vanskeliq a 
anqripe senteret for Claimmants Union virksomhet n~r 
qruppa ikke direkte "er" senteret. P~ byplanet har 
Trades Counsil samordnet virksomheten til Claimants 
Union. 
11.Jeq har sett anslaq pa opptil 1 milliard pund ~r
Liq i hele Storbritannia. 
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KAMPANJESENTERET I NEWCASTLE 

Det var i Newcastle den nye beveqelsen mot arbeids
Løsheten startet. Senteret blei etablert 1 1978. En 
henvendelse til TUC om a delta i arbeidet med sent
eret førte denqanq ikke til noe. Først 1 1981 kom 
TUC med i arbeidet. Men tør det skjedde, hadde mye 
vann rent i havet. 

Først Litt om hvordan senteret funqerer idaq. Den 
sentrale personen er Alec Mcfadden. Han er koordina
tor i senteret, oq samtidiq sekretær i Tyne and Wear 
Trades Counsil. Sammen med Ivan Sears oq 2 andre ut
qjør de et team pa 4 heltidsansatte, oq ca.20 som pa 
frivilliq basis jobber i senteret uten betalinq. De 
Leqqer stor vekt pa at navnet er "Tyne and Wear Cen
tre aqainst Unemployment", - oq altsa ikke Centre 
for •••• Unemployed. 

I sammarbeide med TUCs reqionale ansvarliqe, Syd 
Clay, er senteret utviklet til a bli qanske ander
Ledes enn i Glasqow oq Carlisle. Det drives na inqen 
former for tryqderettsradqivinq eller aktivitets
qrupper. Inqen kafe eller Liknende tilbud. Senteret 
driver utelukkende med politiske kampanjer mot ar
beidsløsheten. Det følqer av dette at MSC ikke har 
noen innflytelse, qanske enkelt fordi senteret ikke 
er interessert i a ta imot penqer derfra. ~rliqe ut
qifter pa ca.40 000 pund, som er fordelt mellom Tyne 
and Wear (1) oq Newcastle <2> oq Trades Counsil. 

Fra velferdssted til kampanjested. 

Senteret blei startet i 1978, antakeliq som det før
ste i Nord-Europa. Den første tida var det noksa 
uklart hva det skulle jobbe med. Tre arbeidsløse 
Lærere blei ansatt for a drive senteret, bl.a. 
forsøkte de a ta istand en kafe. Det kom imidlertid 
Lite ut av dette arbeidet, bortsett fra kaffe oq 
kaker. Etter 9 mnd blei Lærerne saqt opp, oq den 
formen for drift stoppet. Etterhvert førte diskusjo
ner til at senteret blei rettet inn pa a sloss mot 
arbeidsløsheten ved hjelp av kampanjer oq aksjoner, 
oq a knytte forbindelsen med faqrørsla utfra dette. 

Et TV-proqram om senteret i 1981 spredte erfarinqene 
fra den nye vinklinqa pa · arbeidet utover hele 
Storbritannia, oq fikk mye a si for oppstartinq av 
senter andre steder. Senteret føler seq som pioner 
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kampen mot arbeidsløsheten. Oppstyret rundt sent
eret i 1981 førte til at TUC tok opp forbindelsen 
med det. Dette var oqsa viktiq for det Lokale 
arbeidet for enhet med faqrørsla. 

I 1983 blei senteret i sin orqaniserte form endra 
drastisk. "Tyneside Unemployed Workers Mowement" 
<TUWM) blei startet som en medlemsorqanisasjon for 
arbeidsløse, med muliqhet for kollektivt medlemskap 
fra alle orqanisasjoner unntatt politiske partier. 

Formalet med TUWM er a ta opp kampen mot arsakene 
til abeidsløsheten, oq a sammarbeide med liknende 
orqanisasjoner pa Landsbasis, a forene lokale qrupp
er i Tyneside i denne kampen, samt a arbeide for 
rettene til de arbeidsløse Lokalt oq deres levekar. 
Videre a arbeide for a fa iqanq lokale senter for 
arbeidsløse, oq at disse tar opp tryqderettsarbeide 
oq andre tiltak, samt a støtte kamper mot nedleqqel
ser, oq oppfordre arbeidsløse til a orqanisere seq. 

Formann er Mick Donnelly, kasserer er Sam Leiqh oq 
sekretær er Mare Stevens. Adressen er den samme som 
senteret.<3> Foreninqen har bare 180 medlemmer <des. 
1984), oq det er forsvinnende lite. Flere andre orq
anisasjoner har oqsa lokaler i samme hus. Senteret 
er formelt sett na ikke noe annet enn navnet pa hus
et.Arbeidet med arbeidsløsheten drives enten direkte 
fra Trades Counsil eller fra TUWM. 

Grunnen til denne omorqaniserinqa er først oq fremst 
at det liqqer en spesiell tankeqanq bak nar det 
qjelder strateqi for utviklinq av TUC. Alec McFadden 
oq Trades Counsil har som Lanqsiktiq maL at TUC skal 
orqanisere et eqet forbund for arbeidsløse innad i 
TUC. Dermed skal arbeidet med arbeidsløsheten drives 
av faqrørsla. Idaq ønsker TUMW a ta med aktivistene. 
Pa Lanq sikt er nettopp formatet a ta menqden av 
arbeidsløse med som medlemmer av TUC. 

Eqet faqforbund for arbeidsløse? 

NøkkelspørsmaLet er altsa et eqet forbund for ar
beidsløse i TUC. Kravet om ei slik orqanisasjonsend
rinq i TUC blei fremmet fra Buckinqhamshire oq Ches
hire p3 Trades Counsils arliqe konqress i juni i 
1984. Forslaqa blei stemt ned med knapt flertall. 
Sjøl om de hadde blitt vedtatt, hadde det bare be
tydd en oppfordrinq til TUC. Dette følqer av den 
status Trades Counsil har i britisk faqrørsle. <1> 

Kravet blei sterkt stØttet av Tyneside. I september 
tok derfor Tyneside initiativet til en stor konfer-
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anse med 130 deleqater fra forskjelliqe senter over 
hele landet, fo~ 3 diskutere akkurat dette spørsm~l
et. TUCs nasjona{e ansvarliqe, Bill Boadan ,var inn
kalt ti l konfe ansen, men stilte ikke opp. TUCs na
sjonale ledelse er mot et slikt forbund. Det samme 
er det qrunn til 3 tro qjelder de største faqfor
bundene, som ville miste manqe medlemmer hvis et 
slikt forslaq qikk iqjennom. Manqe aktivister oq 
faqforeninqsfolk som jobber med arbeidsløsheten ent
en i senter eller Trades Counsil, støtter ideen om 
en eller annen form for TUC-orqaniserinq av arbeids
løse. Om et eqet forbund er Løsninqen, er det delte 
meninqer om. Det skal jeq komme nærmere tilbake til. 

Senteret i Newcastle har som følqe av denne sterke 
politiserinqen oqsa utviklet et annet særtrekk. 
Nemliq uttalt motstand mot a ta opp tryqderettsar
beide, forskjelliqe tiltaksqrupper oq tiltak av rein 
velferdskarakter, som f.eks. kafe. 

TryqderSdqivinq - en kommunal oppqave ? 

Etter Mcfaddens syn var velferdsjobbinq oq tryqde
rettsr3dqivinq en oppqave for kommunen. R~dqivinq om 
dette utfra et spesielt faqforeninqssynspunkt, som 
tar utqanqspunkt i den enkeltes interesse som ar
beider, var det ikke behov for.Dette synet var over
raskende, dq i strid med de fleste andre aktivisters 
syn andre steder i Storbritannia. McFadden var av 
den oppfatninq at de arbeidsløses interesser oqs~ i 
en slik sammenhenq var best ivaretatt av kommunale 
velferdskontorer, ikke bare fordi dette var kommun
ens oppqave, men oqsa fordi de ansatte pa slike kon
torer var faqorqaniserte. Men hvordan kunne Trades 
Counsil være sikret at slike informasjonskontor 
virkeliq qjorde jobben sin? 

Dette problemet var i teorien Løst ved at Trades 
Counsil har tatt initiativ til en orqanisasjon som 
kalles ''Unemployed Forum". Unemployed Forum er et 
forum for alle orqanisasjoner oq qrupper som jobber 
med arbeidsløshetsspørsmal. Med reqelmessiqe mellom
rom har forumet møter. Pa disse møtene blir kri
tikk oq spørsmal til de kommunale informasjonskont
orene tatt opp, sammen med en rekke liknende saker 
som anqar forholdet mellom kommunen oq de arbeids
Løse. Forumet er ellers et nyttiq orqan for faqrørs
la i Newcastle. Det qir muliqhet for a pavirke ret
ninqen til det arbeidet med arbeidsløsheten som 
drives av andre i omrSdet. 

33 

www.larsborgersrud.no



Kampen mot Snoopers i Gateshead 

TUWM har som andre senter tatt opp kampen mot 
Snoopers. Snoopers er "snusere" som er sendt ut av 
helsedepartementet. De opererer qrupper, oq 
formatet er a f3 redusert tallet pa mottakere av 
tryqd, enten det er arbeidsløshetstryqd eller 
tilleqqstryqd. Helsedepartementet tar for seq omrlde 
etter omrade. lnqen veit n3r de dukker opp, iallfall 
ikke offisielt. Da de kom til Gateshead i Tyne and 
Wear satte TUWM i qanq en aksjon mot dem, 
sammarbeide med faqforeninqene for de ansatte i 
helsedepartementet. 

Slike aksjoner har det vært manqe av i hele landet. 
De er viktiqe for a holde moralen oppe. Snoopers 
bærer det offisielle navnet "DHSS Specialist Claim 
Control". Pa mistanke om tryqdemisbruk eller utfra 
"tips" fra publikum prøver de a tiltvinqe seq 
uanmeldte intervjuer med tryqdemottakere for a 
kontrollere om de virkeliq oppfyller betinqelsene 
for a ta tryqd. De tar qjerne for seq ensliqe med 
barn, skilte, personer med noen form for faq eller 
utdanninq, oq personer med slektn1nqer i forretninqs 
Livet. Metoden er ofte a rinqe pa døra til alle 
døqnets tider for a overraske, oq snakke med unqene 
eller naboer. 

Forstaeliq ·nok blir denne snus1nqen oppfattet som 
svært provoserende. Den virkeliqe situasjonen i 
Storbritannia er at flere millioner arbeidsløse ikke 
krever .den tryqd de etter Loven har rett til, først 
oq fremst fordi de ikke er klar over sine 
rettiqheter, oq fordi helsedepartementets politikk 
er ikke a qjøre den enkelte oppmerksom pa vilke krav 
han/hun har rett til. At helsedepartementet istedet 
prioriterer spionasje pa de som f3r tryqd, sier mye 
om de statliqe prioriterinqene. 

TUC oppfordrer til aksjoner mot Snoopers. Noen 
steder, som i Newbiqqin-by-the-Sea i Northumberland, 
har det qatt ut over Snoopers. l Newbiqqin 
spionerte ei qruppe Snoopers pa noen arbeidsløse som 
plukket kull pa stranda, da de blei overrasket av en 
annen qruppe arbeidsløse. Resultatet blei en 
svømmetur for Snoopers. l Gateshead blei det 
demonstrasjoner oq underskriftsaksjoner, arranqert 
av TUWM oq faqforeninqene i helsedepartementet i 
fellesskap. Tilslutt forsvant Snoopers, for denne 
qanq. Jeq skal seinere fortelle om en annen aksjon 
mot Snoopers som oqsa var Lærerik. 
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Studier av arbeidsløsheten 

Jeq ville ikke yte full rettferdiqhet til TUWM hvis 
jeq ikke fortale Litt om deres studieinitiativ. 

TUC har tatt initiativ til at senter skal arranqere 
studier. TUC har oqsa arranqert slike kurs sjøl. Men 
mitt inntrykk er at de Lokale kursene som aktive 
sentra har tatt opp, har qitt større utbytte. Et av 
de bedre oppleqqene jeq har sett er TUWMs aktivist
kurs. Oppleqqet er kalt "Utdanninq-aqitasjon-orqani
serinq". 

Kurset strekker seq vanliqvis 5-8 daqer, fordelt pa 
Like manqe uker. 

Første del av kurset tar for seq kampen mot 
arbeidsløsheten i historisk perspektiv, oq knytter 
den an til den kampen som arbeiderklassen oq faqrør
sla har tørt i samme tid. Deretter blir den naværen
de arbeidsløsheten oq forholdet mellom sentrene oq 
faqrørsla idaq oq iframtida tatt opp. En tredje del 
tar opp hvordan kampanjearbeide blant arbeidsløse 
kan dv1ves, oq hvordan aqitasjon oq propaqanda, bruk 
av presse oq publisitet kan orqaniseres. En fjerde 
del tar opp betydninqen av a orqanisere studie
qrupper blant arbeidsløse, for a utvikle deres for
staelse for statens oq kapitalismens bruk av insti
tusjoner som MSC, helsedepartementet,"snoopers", ar
beidsmarkedstiltak, oq andre viktiqe realiteter som 
arbeidsløse star overfor. En del tar opp kvinner oq 
arbeidsløsheten. Et møte tar opp betydn1nqen av ar
beide med tryqderett. Det siste tar opp framtidiq 
strateqi i kampen mot arbeidsløsheten,utfra arsakene 
til arbeidsløsheten i den kapitalistiske økonomien, 
oq behovet for at arbeiderklassen sjøl tar makta 
over produksjonen, oq orqaniserer et sosialistisk 
samfunn. 

Kurset er innledet av Syd Clay, som er TUCs reqinale 
ansvarliqe. Han leqqer særliq vekt pa enheten mellom 
arbeidsløse oq yrkesaktive, oq betydninqen av at 
sentrene oq aktivistene ser seq som del av arbeider
rørsla oq kampen dens. 

Kurset er trykt i form av et hefte, oq qir et qodt 
inntrykk av hvordan innrettinqa av TUWMs virksomhet 
er. 

1.MetrQpolitan County Counsil. 
Z.City Counsi L. 
3.Jesmond Road 2, Newcastle. 
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SHEFFIELD: ST~LBYEN P~ HELL 

Sheffield er st~L, Lærte vi pa skolen. Høykvalitets 
staL. Sammenbruddet i den britiske kapitalismen sa 
Lenqe ut til a qa byen forbi.Overalt ellers i Landet 
brøt st~Lindustrien sammen pa ?O-tallet. En spesiell 
kombinasjon av statliqe oq private eierforhold i den 
Lokale stalindustrien sikret de private interessene, 
oq utsatte dermed sammenbruddet. 

Kull- oq rajernsproduksjon, som staten har kontrol
lert qjennom British Steel Corporation (1), har vært 
nøye knyttet til produksjonen av høykvaliteter av 
staL,- som har vært dominert av private interesser. 

Men i 1979 qikk Sheffield forbi Landsqjennomsnittet 
arbeidsløshet. Pa 2 ar, fra september 1979 til 

september 1981, steiq den fra 5~ til 12,9i.. Na er 
den oppe i 15,2i. <2>. Av byens ca.460 000 innbyqqere 
er 44 000 offisielt arbeidsløse. Det virkeliqe tall
et blir anslatt til ca.60 000. 

Sheffield Cent r e Aqainst Unemployment <SCAU) 

Senteret ~Lei stiftet i 1981 pa initiativ fra faq
rørsla i byen. Kostnadene blei opprinneliq dekket av 
bade City Counsil, Trades Counsil oq MSC. MSC finan
sierte 6 sti Llinqer fram til 1983. I mars 1983 trakk 
MSC tilbake støtten, pa qrunn av misnøye med at sen
teret hadde enqasjert seq mot "Snoopers" fra helse
departementet. 

Boikottaksjonen fra MSC utløste en debatt om senter
ets videre funksjon mellom aktivistene i senteret, 
Trades Counsil oq representanter fra det Labour-kon
trollerte City Counsil. Resultatet blei en sterkere 
prioriterinq av arbeidet. I prinsippet var det eniq
het om at senteret skulle klare seq uten MSC, oq at 
det skulle skaffes bedre Lokaler oq skikkeliq betal
te stillinqer for 5 fulltidsansatte, oq 2 deltidsan
satte. I styret sitter· representanter for Trades 
Counsil, City Counsil, fra Workers Education Asso
ciation<3),fra kommunens radqivinqssenter, fra South 
Yorkshire County Counsil, sammen med representanter 
fra de arbeidsløse. 

Senteret er representert i Trades Counsil. Trades 
Counsil har i tilleqq ansatt Martin Haywood pa hel
tid for a jobbe med arbeisløshetssaker. Hans kontor 
er i senterets Lokaler. For tida er daqliq Leder av 
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senteret Jol Miskin. Forøvriq er Jane Ashley admini 
strator, oq Mary Holmes ansvarliq for tryqderetts-
arbeidet. ' 

Utviklinqa i senteret har skjedd i nær kontakt med 
faqrørsla. Før jeq kommer inn pa sente rets arbeide, 
er det derfor nødvendiq a se nærmere pa den lokale 
faqrørsla oq arbeidet med arbeidsløsheten. 

Den "sosialistiske republikken" South Yorkshire 

Overskrifta er spøkefull. Realiteten bak den er at 
Sheffield oq South Yorkshire Metropolitan Counsil er 
Labour bastioner, dominert av partiets venstrefløy. 
Sammen med Liverpool er South Yorkshire kjent for 
sine forsøk pa a styre den offentliqe økonomien oq 
den kommunale virksomheten. 

Det har vært muliq takket være overveldende flertall 
i valq. Resultatet har vært at manqe offentliqe 
tjenester er billiqere enn ellers i landet. Til for
del for lønnsmottakere oq arbeidsløse, men med store 
offentliqe underskudd som resultat. Holdninqen ti L 
senteret for de arbeidsløse har vært positiv fra en 
solid majoritet i bystyret. 

Sente ret er blitt qodtatt som samordninqsorqan for 
Sheffie lds ·ca. 40 kommunale radqivinqssenter, som 
oq sa jobbe r med arbeidsløse. Dette koordinerinqsar
be idet fun qerer pa samme mate som "Forum for Unem
p loy ed "i Tyne and Wear, med den forskjellen at det 
he r ba re drei er seq kommunale orqanisasjoner. 

T r ~ des Counsil tar qjennom Martin Haywoods arbeide 
mL . iqheten til a pavirke de øvriqe sentrene.Haywoods 
v iktiq ste oppqave er Likevel ~ ta opp kampen mot 
arbeidsløsheten blant de faqorqaniserte, ved a reise 
disse spørsmaLene ute i fabrikkene. Nivaet qenerelt 
er Lavt pa dette omradet(4). Faqforeninqene tar ikke 
qjerne opp saker av denne typen. Ved reduksjoner oq 
nedleqqinqer tar folk altfor ofte imot 6 mnds Lønn, 
for sa a qa ut døra uten kamp. Uten a endre denne 
innstillinqen i distriktet, er det oqsa vanskeliq a 
ta noen mer omfattende beveqelse for a kreve 
endrinqer i tryqder oq andre LeveviLkar for Lediqe. 
Den erfarinqen som Trades Counsil har qjort qanq pa 
qanq, er at arbeidsløse stort sett er mye mindre 
militante enn de som er i jobb. Det er derfor 
åøqeøtenøeriike~e.k!m~enetmotnqenbetdimeebete~d bQ~a 
Martin Haywood er den eneste som jobber med dette 
fra Trades Counsil Lokalt. 

Til sammenlikninq har kommunen som nevnt ca.40 drop 
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in senter, med tilsammen mellom 3-400 ansatte. 

Det qenerelle nivaet viser seq tydeliq i spørsmalet 
om a orqanisere arbeidsløse. Det er motstand oq 
uvilje i de forskjelliqe Lokale faqforeninqene mot a 
orqanisere arbeidsløse pa YTS-tiltak. Manqe nekter 
YTS a slippe inn i det hele tatt. Det resulterer i 
at YTS blir henvist til "uorqaniserte" selskaper, oq 
dermed blir det inqen kontakt mellom disse arbeids
Løse oq faqrørsla i det hele tatt. 

Senteret har stor forventninq til at faqrørsla skal 
Løse de Økonomiske problemene. De arliqe kostnadene 
utqjør ca.42 000 pund. Senteret i nabobyen Rotherham 
bruker ca.80 000 pund arliq, oq har mindre virksom
het.<S> Det er derfor behov for Økinq av inntektene 
til SCAU. Uten at faqrørslas enqasjement blir sterk
ere, er dette ikke Lett a ta til. 

Virksomheten til senteret 

Thatchers reqjerinq har ikke bare øket 
arbeidsløsheten enormt. Den har oqsa forverret 
Levekarene for dem ved a redusere tryqder, skjerpet 
kontrollen for a skape et hardere klima overfor 
arbeidsløse, oq redusert det apparatet som kunne 
h j u lp e t til f9r a finne nye jobber. Forslaq om a 
priva tis e re stalindustrien helt ut vil apenbart føre 
t i l y tt e rl i qere økinq av arbeidsløsheten i Sheffield 
omrad e t . De t samme qjelder forslaqet om a privati
s er e det o f fentliqe transportselskapet, South York
sh i r e Transport. Det vil føre til en 10-doblinq av 
bill e ttprisene, oq vil sjølsaqt ramme arbeidsløse 
ster kt. 

Thatcher har oqsa foreslatt a oppløse South Yorks
hire Metropolitan Counsil sammen med de 6 andre Met
ropolitan Counsils. Dette vil føre til reduksjon av 
velferdstiltak oq sosiale tiltak South Yorkshire. 
Ikke minst vi L det ramme SCAU. 

Det forbauser derfor ikke at SCAU har vært sterkt 
enqasjert i kampanjer mot de forskjelliqe delene av 
denne politikken, som feks kampanje mot dereqistrer
inq av arbeidsløse, "Local Authority Campaiqn" osv. 
Den siste under slaqordet: "Council Services, Jobs 
and Livinq Standards- Defend,Improve, Don't Remove." 

Støttearbeide ti l NUM 

I en spesiell stillinq star støttearbeidet til 
qruvearbeiderstreiken. Sheffield Liqqer midt i det 
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sentrale qruveomr~det, oq NUM<6> har sitt hovedkvar
ter i byen. SCAU har orqanisert en "Miners Support 
Group", som har drevet svært aktiv virksomhet.Gruppa 
har vært sentral i støttearbeidet i Sheffield. En 
menqde Løpesedler oq annet propaqanda materiale har 
blitt produsert oq distribuert, oq aktivister fra 
senteret har samlet inn penqer til de streikende un
der det meste av streiken. 

Sommeren 1984 tok qruppa initiativ til en støtteak
sjon for de streikende i Nottinqham<7>. I desember 
blei det satt iqanq en stor innsamlinq av Leiker til 
unqene til de streikende. I tilleqq til tiltak av 
denne typen, tok senteret oqs~ ansvaret for ~ drive 
tryqderettsrSdqivinq for de streikende i Maltby
qruva. Etterhvert blei Maltby-qruva mer eller mindre 
adoptert av SCAU. Innsamla midler blei prioritert 
dit. 

Gruvestreiken tok mye av senterets krefter i 1984. 
Likevel har virksomheten vært stor pS andre arbeids
omr~der. Spesielt qjelder dette tryqderettsarbeide. 
P~ dette omradet skiller SCAU seq mye fra den pro
filen som feks. senteret i Newcastle har valqt. New
castle Leqqer mindre vekt p~ de daqliqe problemene 
arbeidsløse har. Dette tryqderettsarbeidet qjør at 
senteret i Sheffield mer funqerer som en faqforeninq 
enn det i Newcastle. Mitt inntrykk var at kontakt
f l at a ti L de arbeidsløse var større. 

~ o nt i nqenttr e k k - en veq ~ q~? 

Aktivistene 1 SCAU har reist spørsm3Let til faqrørs
La om den ikke burde ha et ansvar for ~ finansiere 
s e !l tere t fullt oq helt, enten ved bevillqinqer eller 
fa s t trekk av faqforeninqskontinqenten. Noe klart 
svar har ikke kommet. Istedet har det blitt satt 
iqanq frivilliq kontinqenttrekk til SCAU. Typisk nok 
startet det blant funksjonærene i r~dhuset. I januar 
1984 var beløpet for denne qruppa kommet opp i 370 
pund pr. mnd. 

~ fa til et fast system hvor de yrkesaktive faqorq
aniserte pS denne maten betaler kostnadene til jobb
inqa med arbeidsløse vil være et stort skritt fram
over. Det er imidlertid lanqt fram til a fS qjennom
slaq for at et slikt forslaq skal qjelde alle faq
orqaniserte. 

I ~rsberetninqa for SCAU sier Jol Miskin bl.a.: 
"Systemet med trekk i faqforeninqskontinqenten er 
foreløpiq pa sitt første utviklinqstrinn. Det mS 
sees pS som et svært viktiq Ledd i arbeidet. Ikke 
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bare vil det bidra til a finansiere senteret. Det 
vil oqsa qi oss muliqheten til a utvikle kontaktene 
oq dialoqen med faqorqaniserte. Vi ma prøve a sikre 
de eksisterende ordninqene som allerede er etablert, 
samtidiq som vi ma forsøke a overføre systemet til 
den private sektor oq den nasjonaliserte industrien."<8) 

Ideen om kontinqenttrekk kommer ikke fra Sheffield. 
Den er hentet fra Liverpool. Der er arbeidet med et 
slikt system kommet lenqer. For a ta et bilde av hva 
Sheffields system kan utvikle seq til, er det derfor 
nødvendiq a se nærmere pa Liverpools erfarinqer. 

1.BSC blei oppretta 
st3lindustrien. 
2.November 1984. 

1967 ved nasjonaliserinq av 

3.Svarer til Arbeidernes Opplysninqsforbund (AOF). 
4.Vurderinqen i dette avsnittet er basert pa samta
Ler med Martin Haywood oq øvriqe i senteret. 
S.Finansiert av MSC. 
6.National Union of Mineworkers. Som et forvarsel om 
den kommende storstreiken ble NUMs hovedkvarter 
flyttet fra London til Sheffield i 1983. 
7.1 Nottinqhamshire var de streikende i mindretall 
under hele streiken. Deres situasjon var derfor 
spesielt vanskeliq. 
8.Sheffield Centre aqainst Unemployment."A report by 
J.Miskin. Jan.1984." 
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LIVERPOOL OG MERSEYSIDE 

Merseyside omfatter 1,6 millioner inbyqqere. Av dem 
utqjør arbeidsstyrken ca.650 000 oq den offisielle 
arbeidsløsheten er 20,3%, dvs.ca.138 500. Ca.1/3 av 
alle yrkesaktive Lever under fattiqqrensa<1>. Opp 
til 100 000 ytterliqere arbeidsplasser star i fare 
for a qa tapt i Løpet av dette ti!ret<2>, snarere pa 
qrunn av enn p! tross av store investerinqer i 
industrien i omr!det. Som i Glasqow qir Merseyside 
manqe eksempler pa at den teknoloqiske revolusjonen 
under de naværende eierforholda skaper en permanent 
arbeidsløshet. 

City of Liverpool oq Merseyside Metropolitan Counsil 
er Labours høyborq nr.1 i Enqland. En aktiv oq ven
stredominert bypolitikk kan imidlertid ikke endre 

qrunnleqqende økonomiske forholda. 

Hvordan arbeidet blant de arbeidsløse kom iqanq 

Det orqaniserte arbeidet kom iqanq i 1978. Det aret 
streiket de ansatte ved Triumph-fabrikken i 17 uker 

!qqi nq. Pa tross av ·nederlaq økte virksom-
heten i TWGUs Lokale avdelinq, særliq fordi den oqsa 
enqasjerte seq i arbeidet med tryqdespørsmaL. Etter 
at flere andre fabrikker oqsa blei stenqt, blei et 
større antall erfarne aktivister overført til den 
samme avdelinqa{3). 

Aktiviteten steiq sterkt. Forslaq blei fremmet for 
Trades Counsil om a arranqere en demonstrasjon mot 
arbeidsløsheten, etter modell av hunqermarsjene fra 
mellomkriqstida. Ideen fikk qjennomsslaq, oq resul
terte tilslutt i "People's March For Jobs 1981", i 
reqi av TUC pa nasjonalt plan. 

Utfra dette initiativet oq utfra Liknende initiativ 
fra bl.a. Newcastle, Lanserte TUC pa Landsbasis sitt 
handlinqsproqram for de arbeidsløse. Dette proqramm
et baserte seq for det tørste p! at faqrørsla matte 
prøve a beholde faqorqanisere som medlemmer pa tross 
av at de blei arbeidsløse. I noen tilfelle kunne det 
oqsa bli aktuelt a ta opp arbei~sløse som medlemmer. 

For det andre ønsket TUC a ta satt opp et Landsom
fattende nett av senter for arbeidsløse, finansiert 
av MSC, oq drevet etter en skrifteliq "Gu1del1nes", 
som jeq tidliqere har vært inne p!. Hovedsaken var 
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at sentrene skulle være "upolitiske". 

Arbeidet med "People's March"i 1981 blei en stor in
spirasjon, oq førte til at det første senteret blei 
etablert i Kirkby. Senteret ønsket ikke MSC-penqer. 
Det skulle bli et senter for a kjempe mot arbeids
Løsheten, ikke et oq "sympati-senter". 

Etterhvert dukket det opp flere senter. Trades Coun
sil matte ta standpunkt til hvordan de skulle finan
siere denne omfattende virksomheten. En komitee blei 
satt ned for a samordne sentrene. Resultatet blei 
forslaqet om "One Fund For ALL". 

"One Fund For A L L" 

Tankeqanqen bak fondet er a qi sentrene midler fra 
faqrørsla slik at virksomheten kan bli drevet uten 
politisk innblandinq fra andre. Pr.september 1984 
omfattet ordninqen følqende 9 senter i omradet Mer
seyside: Liverpool City Center, Kirkby,Cantril Farm, 
Croxteth, St.Helens, Birkenhead, Bidston,Wallasey oq 
Bebinqton. Alle drevet pa heltidsbasis. I tilleqq to 
pa deltidsbasis: Bootle oq Southport. 

Denne prosessen startet med etablerinqen av Mersey
side Trades Counsil, oq Labour-kontrollen over Mer
seyside Metropolitan Counsil. Trades Counsil fikk 
etablere seq i en større eiendom 1 Liverpool sentrum 
hvor det oqsS blei Lokaler til Merseyside Centre For 
Unemployed. Dette senteret skal være et ressurssen
ter for de øvriqe sentrene, oq den øvriqe faqrørsla 
i distriktet.(4) Her skal det være teknisk utstyr 
som kontormaskiner o.L.som kan brukes. Det skal oqsa 
være muliq a fa hjelp til 8 løse andre problemer 
som et Lokalt senter matte ha. 

I dette sentrale senteret sitter de som styrer over 
fondet. For tida er Martin Cantor tilsatt som an
svarliq for a lede fondsarbeidet for Trades Counsil. 

Fondsstyret bestSr av representanter for de Lokale 
sentrene, for de arbeiderne som bidrar til fondet oq 
for Trades Counsil. 

Frivilliq faqforeninqstrekk er den vanliqste mSten 
penqene kommer inn pS. Men det skjer oqsS via direk
te bevillqinqer fra klubber oq foreninqer til fondet. 
Trekksatsene varierer opptil sa mye som 5 pund pr. 
mnd.(5) Pr. november var ca. 60 000 omfattet av ord
ninqen med faste trekk til fondet. Alle de viktiqe 
faqforbundene er representert. Det betyr at nesten 
10% av samtliqe yrkesaktive i Merseyside er med, oq 
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lanqt over denne prosenten av faqorqaniserte arbeid
ere. 

Foreløpiq har inqen utbetalinqer fra fondet funnet 
sted. Men oppleqqet e r i ferd med a bli klart for ~ 
overta den finansie ri nqen som hittil har foreqatt 
mer eller mindre tilfeldiq, oq i konkurranse senter 
oq senter imellom. Utqiftene til a finansiere de 11 
sentrene som eksisterer idaq er ca. 1 mill.pund. 

Senteret i Kirkby- aksjeselskap 

Thatchers reqjerinq har pa proqrammet a leqqe ned 
samtliqe 7 Metropolitan Counsil. Forslaq om dette 
liqqer allerede i Overhuset. Aktivistene i Kirkby 
senter er redde for at et av form3lene med dette er 
a ta laqt ned de sentrene som driver virksomhet i 
strid med MSCs retninqslinjer. Uansett er de overbe
vist om at dette vil bli en av konsekvensene,om for
slaqet blir qjennomført. 

For a være forberedt p3 denne muliqheten, har de re
qistrert senteret i Kirkby som et eqet aksjeselskap, 
med arbeidsløse oq aktivistene i senteret som aksjo
nærer, med 1 aksje hver. Dermed mener de at senteret 
ikke kan rammes sjøl om Merseyside blir oppløst. 

Som faqforeninq oq aktivistsenter. 

For 20 ar siden La det et nesten sammenhenqende in
dustribelte mellom Liverpool oq Manchester. Idaq er 
mye av det industriruiner. Kirkby Liqqer i dette 
beltet, rett nordøst for Liverpool. Vel 35% av de 
yrkesaktive er arbeidsløse. Situasjonen blir Lanq
somt verre. 

Senteret for de arbeidsløse er en av de ta institu
sjonene som utvider. Det omfatter kontorer, ei Lita 
kantine , oq Liqqer ca.15 min.qanqe fra bydelssent
eret.(6) Nye Lokaler er under oppseilinq nærmere by
delssenteret. Paqanqen er stor. Antallet henvendel
ser om tryqderettsproblemer er 30-35 pr.daq. Mye av 
arbeidet ved senteret dreier seq om denne typen pro
blemer. 3 heltidsansatte har dette omradet som sitt 
arbeidsfelt.(?) Christine Davidson er koordinator. 
Tony Boyle er sekretær. 

Det har ikke vært lett a komme iqanq med senteret. 
Problemene har vært manqe. Tradisjonelt har ikke 
faqbeveqelsen vært særliq enqasjert. Det har vært 
enkeltpersoner som har ivret for saken som har drev-
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et det fram. De sentrale personene ved senteret har 
vært aktive i lokalsamfunnet i manqe ar. Tony Boyle, 
som er sekretær, var med pa okkupasjonen ved Massey 
Ferquesson, oq husleiestreiken i Tower Hill i Kirk
by.(8) 

Arbeidet med de arbeidsløse blei startet av qrupper 
av slike trivilliqe. Manqe av disse qruppene sluttet 
a funqere etter ei tid. Gjennombruddet kom da det 
blei muliq a betale heltidsansatte for"a ta det til 
a ta av fra bakken".(9) 

Faqorqaniserinq for arbeidsløse. 

Mye av virksomheten er Likt det arbeidet en faqtor
eninq utfører for sine yrkessaktive medlemmer,- oq 
som den burde utført for sine arbeidsløse. Sentrene 
er dukket opp fordi faqforeninqene ikke qjør denne 
jobben. Likevel er det her som i manqe andre senter 
en oppfatninq at arbeidsløse burde være faqorqani
serte. 

Blant radikale faqforeninqsfolk er en vanliq opp
fatninq at sentrane tunqerer som en unnskyldninq for 
faqforeninqene til ikke a qjøre noe med arbeidsløse 
oq arbeidsløsheten. Nar feks. en bedrift blir Laqt 
ned, kan den lokale avdelinqen av det forbundet som 
orqaniserte de ansatte henvende seq til nærmeste 
senter oq be dem om a ta seq av tryqderettsinforma
sjon oq tølqe opp saksbehandlinqen i forhold til 
tryqdekontoret for de som mistet jobben. Istedenfor 
a qjøre dette sjøl. 

Pa denne maten mister denne Lokalavdelinqen bade 
kontakten med disse medlemmene, oq klarer ikke a ta 
noe konkret forhold til de problemene en arbeidsløs 
har i sitt daqliqe Liv, vis a vis arbeidskontor, 
helse-sosialmyndiqheter osv. Den arbeidsløse mister 
pa sin side interessen for a være faqorqanisert, 
ettersom hans/hennes forbund ikke qjør noe for dem. 
Det er den onde sirkelen som skjermer faqrørsla fra 
arbeidsløsheten,oq hindrer den i a ta opp kampen mot 
arbeidsløsheten pa et alment samfunnsmessiq plan. 

Aktivistene i Kirkby-senteret har Løst problemet 
bedre enn de fleste andre sentrane i Storbritannia. 
For det første stiller de som krav til ansettelse i 
senteret at man skal være faqorqanisert. De frivill
iqe aktivistene oppfordres til det samme. 8 av de u
betalte aktivistene er for tida orqanisert i TWGU. 
For det andre blir alle arbeidsløse oppfordret til a 
orqanisere seq. Hittil har de fleste fra Kirkby-sen
teret medlemskap i avd.6/612 av TWGU, som er Liver-
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pool-avdelinqen. Senteret har tatt opp spørsmalet om 
a bli overført til TWGUs Lokalavdelinq i Kirkby. De 
fleste fra Kirkby-senteret som har faqorqanisert seq 
har ikke tidliqere vært med i noen faqforeninq. De 
ville sansynliqvis he ll er ikke blitt det sa Lenqe de 
er arbeidsløse. 

Det er ikke noe avqjørende poenq for de ansatte om 
de er med i TWGU eller et annet forbund. Det 
viktiqste er faqorqaniserinq i seq sjøl. Det er imi
dlertid viktiq at de uerfarne oq nyrekkruterte 
arbeidsløse størst muliq qrad er orqanisert i 
samme avdelinq, slik at de kan qjøre sin innflytelse 
qjeldende samlet. TWGU er det mest naturliqe forbun
det, fordi det favner over de fleste yrkesomrader oq 
ufaqlærte. 

Kontakten mellom Kirkby-senteret oq den lokale 
faqbeveqelsen er toveis. Senteret hjelper foreninqer 
oq arbeidsløse med tryqdereqler, oq setter iqanq 
innsamlinqer oq støtteqrupper nar det er faqliqe 
konflikter . En menqde aktivister ved senteret har 
vært enqasjert i støttearbeide. Jeq kunne sjøl 
studere senterets "Miners Support Group" med aktivi
ster i svinq med økonomisk oq politisk stØttearbeide. 
En stor d e l av senterets innssamlinqsaktiviteter i 
1984 qikk til qruvearbeidernes streik. 

Senteret har vært enqasjert i manqe støtteaksjoner 
for lokal~ bedrifter oq faqforeninqer. En av 
konsekvensene av det har vært støtte til senterets 
arbeide fra faqforeninqene. De foreninqene som 
senteret har støttet, var blant de første til a qa 
inn for ordninqen med "One Fund For All". 

Nar jeq sier at kontakten med 
toveis, sa liqqer det i det oqsa 
senteret sjøl personliq er aktive 
beveqelsen, oq er med a utformer 
tikk. 

Aktivisme. 

faqbeveqelsen er 
at de aktive ved 
medlemmer av faq
dens Lokale poli-

Senteret i Kirkby har distansert seq kraftiq fra den 
innstillinqen som Carlisle-senteret representerete: 
at ansettelse oq virksomhet i senteret var en 
vilkensomhelst jobb. ~ delta i senterets arbeide 
enten som ansatt eller som aktivist forutsatte et 
personliq enqasjement for dette arbeidet. De heltids 
ansatte er ansatt for sine faqforeninqssynspunkter. 
At kampen mot reqjerinqens Økonomiske politikk er 
sentral i dette arbeidet hersker det inqen som helst 
tvil om. Politiske kampanjer har derfor hatt en helt 
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naturliq plass i arbeidet fra starten. 

Noen av aksjonene har vært qanske orqinale. I 1982 
tok senteret initiativ til "Liverpool-Manchester 
Cyclade for Jobs". Bakqrunnen var at arbeidsminister 
Norman Tebitt hadde hevdet i en tale at daqens 
arbeidsløse var Late oq kravstore, fordi de ikke 
søkte etter arbeide andre steder enn pa hjemstedet. 
Hans arbeidsløse far hadde fatt arbeide etter a ha 
syklet fra arbeidskontor til arbeidskontor pa 30-
tallet. Kirkby-aktivistene tok han pa ordet. Samtl
iqe arbeidskontor mellom Liverpool oq Manchester 
blei oppsøkt av en Liten hær av arbeidsløse syklis
ter, utstyrt med l-skjorter mot arbeidsløsheten. 

Flere jobber blei det ikke av det,men aksjonen vakte 
oppsikt i media. Under mitt besøk i Kirkby blei for
beredelsene laqt til en annen aksjon:"Walk In Aid of 
NUM". Tony Boyle oq andre fra Kirkby var i ferd med 
a Leqqe ut pa en Lenqre fottur fra Liverpool til 
Leeds. Ruta skulle qa Lanqs den qamle industrikanal
en som na er Laqt ned,oq som enqanq var sjølve Livs
nerva i den industrielle oppblomstrinqa i dette om
radet. I tettstedene Lanqs kanalen skulle aktivist
ene qjøre stopp for a samle inn penqer 'oq matvarer 
til qruvearbeiderne. 

Det følqer av innholdet oq innrettinqa av dette 
arbeidet at det er radikale mennesker som leder det 
oq driver·det framover. Slik er det stort sett i 
alle de sentrene som utmerket seq med utadrettet 
virksomhet. Ikke alle av dem har Like qod bakkekon
takt som Kirkby.<10) Det vil jeq imidlertid heller si 
om de mer innadvendte, av typen Carlisle.<11> 

1.Med ukentliq inntekt Lavere enn 100 pund. Gjennom
snittsinntekt for menn er pr.september 1984 175 pund. 
County Information, sept.1984. 
2.Ifølqe Jobwatch, Mercedo, ført i pennen av John 
Duncan. Overinvesterinqer som følqe av urealistiske 
framtidsvurderinqer, er et problem for deler av in
dustrien i Merseyside. 
3.Avdelinq 6/612 av TWGU. 
4.Adressen er 24 . Hardane St. 
S.Iflq. juni-utq.av "One Fund For ALL". 
6.Adressen er St.Lawrence Annexe, Leeside 
Kirkby. 
7.Av disse 
Kelly. 

snakket jeq med Paul Cosqrave 

Avenue, 

oq Alan 

8.Beqqe aksjoner som hadde 
radikaliserinqen i Merseyside 
Hill-streikene var i 1972-74. 

stor betydninq for 
pa 70-tallet. Tower 
Den siste varte i 14 

mnd. 
9.Da Labour tok over Merseyside i 1981. 
10.Da jeq besøkte senteret desember 1984 var 
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qruppa travelt opptatt med a sende potetsekker til 
qruvearbeiderne i St.Helens-en av Liverpools østliqe 
forsteder- oq til qruvearbeidere i Statfordshire . 
Potetene var innkjøpt for 1/2 pris fra lokale 
qardbrukere. Mye av støttearbeidet var konsentrert 
om matinnsamlinqer. 
11.Hvordan arbeidet i Merseyside senter 
klarte jeq ikke a ta noe inntrykk av. Noen 
med de ansvarliqe senteret var ikke muliq a 
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ARBEIDSLØSE OG "RABBITS" l BIRMINGHAM. 

Reqjerinqa Thatcher har forstatt hvor viktiq det er 
a være pa offensiven i oponionen. Ikke minst nar det 
qjelder arbeidsløsheten.Beskyldninqer om at arbeids
Løsheten skyldes manqel pa interesse for a arbeide 
har vært manqe fra Ledende konervative politikere. 
Etterhvert har statistisk materiale om forholdet 
mellom arbeidssøkere oq jobbtilbud redusert slike pa 
stander til tøv.<1> Istedet har det kommet en bølqe 
av beskyldninqer om tryqdemisbruk. 

Jeq har tidliqere nevnt hvordan helsedepartementet 
orqaniserer sine eqne "Fraud Squads".(2) Resultatet 
har imidlertid ikke svart til forventninqene. For a 
fa mere svinq pa sakene har Norman Tebitt tatt et 
Liknende initiativ innafor sin etat. Et brev har 
sirkulert i arbeidsdepartementet for a rekruttere 
spesielt karrierebevisste personer til en styrke pa 
93,- under navnet "Reqional Benefit Investiqation 
Team", <RBIT) som sjølsaqt omqaende fikk tilnavnet 
"RABBITS".<3> Et av de første omradene de kastet seq 
over i jakt pa tryqdemisbrukere var West Midland. 

Virkeliqheten pa hodet 

Tryqdemisbruk er ikke det som sLar meq som det stør
ste problemet blant West Midlands 2.6 mill. inn
byqqere. Offisielt er 220.500 uten arbeide.(4) En av 
tre innbyqqere har en sa lav Levestandard at den er 
pa eller Like over den offisielle fattiqdomsqrensa, 
oq er pa en eller annen mate avhenqiq av offentliq 
støtte for a kunne overleve.<S> Store oq kostbare 
kampanjer mot "tryqdemisbruk" 1 et slikt hav av fat
tiqdom er utslaq av et nesten uforstaeliq offentliq 
hykleri.(6) Hver uke blir "fiddlers" oq "scrounqers" 
brakt for byretten i Birminqham oq dømt for noen fa 
pund i uka. En journalist fra "Eveninq Mail" er all
tid pa plass, oq Laqer referater til avisa med fullt 
navn oq adresse, qrundiq omtale av "forbrytelsen", 
samt størrelsen pa bota evt. fenqselsoppholdet. Oq 
alt til store offentliqe utqifter. Men virkninqen 
oponionen er det muliq a forutsi.<?> 

Watch out, there's a Rabbit about in Chelmsley Road! 

RBIT kom til Birminqham 1 januar 1984. Der tok de 
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først for seq Washwood Heath Unemployment Office 
<UB0)(8) oq deretter Chelmsley Wood UBO. Utafor kon
torene blei de møtt av aktivister fra Birminqham 
Unemployment Workers Association <BUWA), som i flere 
daqer hadde qatt pa qata med Løpesedler om det uøn
skede besøket. Det var en strek i reqninqa for RBIT
folkene. Det er svært viktiq for dem a arbeide uten 
for mye oppmerksomhet. Tips om ankomsten var kommet 
fra "inside". Faqforeninqene til de ansatte ved kon
torene hadde nektet a sammarbeide. De sammarbeidet 
istedet med aktivistene i BUWA om aksjonene mot 
"qjestene"" som fant sted 31.januar 1984. Bade radio 
oq presse var tilstede oq bidro til oppmerksomhet 
for "kaninene". 

Som forberedelse til besøket hadde BUWA qitt ut en 
Løpeseddel om RBITs arbeidsmetoder. Det har nemliq 
vist seq tidliqere at manqe fraskriver seq retten 
til tryqd etter a ha blitt utsatt for behandlinq av 
RBIT. Sjøl om de Likevel har rett til tryqd. 
Grunnene til det er manqe. Det er qanske ubehaqeliq 
a bli utsatt for kryssforhør, bli passet opp til 
alle døqnets tider, oq a bli stemplet som muliq 
svindler. Det sosiale presset blir stort for hele 
familien. Som vanliq er det kvinner oq ensliqe det 
qar mest utover. Hvis en kvinne har reqelmessiq 
nattbesøk kan hun bli fratatt retten til tryqd, 
etter samme reqel som fratar kvinne som er qift med 
en i arbeid retten til tryqd.(9) Løpeseddelen fra 
BUWA qa oqsa rad til de som matte komme i RBITs sø
kelys om ikke a slippe dem inn i boliqen, oq a for
Lanqe at intervjuer bare blir holdt med vitner til
stede. Tilslutt et rad om a holde øyer oq ører oppe 
oq munnen Lukket. Bilene til RBITs blei presentert 
med type, farqe oq reqistrerinqsnummer. Oq sjølsaqt 
et telefonnummer a rinqe, slik at bilenes beveqelser 
kunne følqes. 

Birminqham Unemployed Workers Association <BUWA) 

Takket være dette qrundiqe arbeidet oq solidariteten 
mellom de ansatte i etaten oq de arbeidsløse, 
RBITs besøk i Birminqham misslykket. De 
bokstaveliq talt kjeppjaqet. Det hadde ikke 
muliq uten BUWA.(1Q) 

blei 
blei 
vært 

Historien om hvordan BUWA har utviklet seq forteller 
en del om konflikter som er typiske for miljøer som 
driver senter mot arbeidsløshet rundt i Landet. 
Derfor skal jeq komme Litt nærmere inn pa den. 

I 1981 bestemte Birminham Trades Cousil a sette 
iqanq arbeidet med et senter. Initiativet kom fra 
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TUC sentralt. Et ras i utviklinqen av arbeidsløshet
en i 1980 hadde laqt qrunnen vel til rette i det te
tte industriomr~det som liqqer mellom Coventry i øst 
oq slutter i Wolverhampton i nordvest, med Birminq
ham som sentrum . 

Foruten disse tre byene bestar West Midland av Soli
hull, Dudley, Sandvell oq Walsall. Den vestliqe del
en av dette omr~det kalles " Black Country", oq det 
er her det store sammenbruddet har kommet sia 1980. 
Metallbearbeidinq, stalverk, elektrisk enqeneerinq 
oq bilfabrikker klarte seq bra qjennom den forriqe 
krisa p~ 30-tallet. Lenqe s~ det oqsa ut til at det 
skulle qa bra pa 70-tallet, inntil katastrofen kom i 
1980. 

Men noe fart i arbeidet i dette omr~det blei det 
ikke til a beqynne med. Tory-kontrollerte Birminqham 
blokkerte forsøk ~~ ~ skaffe lokaler. I 1982 blei 
Greq Campbell satt pa som koordinator for a f~ mere 
svinq pa sakene.<11) Hans viktiqste oppqave var a 
finne lokaler. 

I 1983 kom Tue-aksjonen "March for Jobs". I Birminq
ham blei det laqt ned mye arbeide i aksjonen. TUCs 
detaljstyrinq av aksjonen vakte imidlertid 
irritasjon. Den oq den parolen var ikke tillatt osv. 
Aktivistene trakk den konklusjonen at det ikke var 
muliq a komme videre uten en eqen lokal orqanisasjon 
f o r a r b e i d s l·ø s e • 

"Birminqham Unemployed Workers Union" sa daqens lys 
i 1983.TUC valqte a oppfatte orqanisasjonen som et 
anqrep p~ TUC, p~ qrunn av ordet "Union". Det blei 
derfor byttet ut med "Association". Et nært forhold 
blei innledet med Trades Counsil oq West Midland 
County Counsil. I 1984 blei endeliq husproblemet 
Løst takket være dette sammarbeidet. WMCC skaffet 
lokaler et ekspropriert hus i Sparkhill, en av 
Birminqhams fattiqste bydeler med stor innvandrinq 
oq arbeidsløshet. 

I dette huset flyttet BUWA inn oq etablerte et 
senter for arbeidsløse i sammarbeide med Trades 
Counsil oq WMCC. I omradet rundt senteret er 607. 
innvandrere. Irer, vestindere oq asiater er de store 
qruppene. I Sparkhill oq andre distrikt som Handers
worth Ward oq Casle Vale med høy innvandrerprosent, 
er det Lite rasekonflikter. Arbeidsløsheten er høy i 
disse bydelene, rundt 507.. Senteret liqqer qunstiq 
plassert. 

Pr.nov 1984 har BUWA 141 medlemmer som er arbeids
Løse, oq 32 støttemedlemmer. Kontinqenten er 2 pund 
oq 5 pund pr.ar. BUWA utqir reqelmessiq "Dole-Drums", 
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som brinqer informasjon for arbeidsløse oq tryqdere
qler, aksjoner, kampanjer, kurs, opplærinq osv. Som 
viktiqste bruker oq orqanisator i senteret, har BUWA 
stillt seq følqende m~lsettinq: ~skape et kampanje
senter som skal mobilisere de arbeidsløse ti l åksjon 
mot arbeidsløsheten, ~ byqqe opp en r~dqivervirksom

het for tryqdereqler, ~drive r~dqtvinq oq ~ mobili
sere mot nedskjærinqer p~ boliq-, helse- oq sosial
sektoren, samt ~ drive opplærinq oq kursvirksomhet. 
Oq a oppfordre arbeidsløse til a faqorqanisere seq. 
Det siste er imidlertid ikke s~ enkelt i Birminqham. 

Senteret 

Tre heltidsbetalte er ansatt. Foruten Greq Campbell 
er det for tida Sue Cooper, som er Leder, oq Jim 
Denham.<12) Alle har samme Lønn, oq arbeidsformen er 
svært kollektiv. I styret er West Midland CC, 
Birminqham CC, Trades Counsil oq BUWA representert. 
Senteret var nettopp blitt etablert da jeq besøkte 
det. P~ en rekke omr~der er virksomheten i ferd med 
~ bli satt iqanq. 

Kostnadene øker sterkt: West Midland CC har dekket 
30 000 pund foreløpiq for 1984/85, mens Birminqham 
CC har bidratt med 6700. 7-800 har kommet fra Lokale 
faqforeninqer. Omlaq 2000 pund er tjent pa salq av 
eqenproduserte merker, Løpesedler oq annet materiell. 
Til sammenlikninq utqjorde de totale kostnadene for 
1983-84 26 290 pund. Inntektene er for sma, oq kil
dene er usikre.<13) 

De tre heltidsansatte ser pa oppleqqet med ''One Fund 
For All'' fra Merseyside som eneste muliqe 
Lanqsiktiqe løsninq. Men for at en slik ordninq skal 
virke uten for mye rot, m~ den etter deres meninq 
baseres pa fast lønnstrekk av alle faqorqaniserte. 
Ideen er tatt opp, men er ikke realistisk de 
nærmeste ara. I Merseyside blei forslaqet diskutert 
i 2-3 ar før det blei prøvd ut i praksis, oq da som 
en frivilliq ordninq. Trusselen fra reqjerinqen om~ 
oppløse de 7 Metropolitan Counties vil skape de 
samme problemene i Birminqham som i Liverpool. Inqen 
er interessert i ~ ta imot penqer fra Manpower 
Service Commission,- oq dermed qodta MSCs kontroll. 

Planer 

Planene er store for huset oq senteret. De omfatter 
innkjøp av datautstyr, fototeknisk materiell,trykke
utstyr, videoutstyr til bruk i opplærinq oq kurs-
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virksomhet. For a qjøre det muliq a trekke 
med i aktivitetene, er det et hovedprosjekt 
barnehaqe i svinq. Særliq viktiq er det for 
med tilbud til asiatiske innvandrerkvinner 
bor manqe av i nabolaqet. 

kvinner 
a f3 en 

a komme 
som det 

En rekke Lokale aksjoner oq qrupper er interessert i 
a bruke Lokalene i senteret. Noen har allerede 
beqynt, feks. "Asian Women Group" oq "Women Self De
fence Classes". Forøvriq fins de samme aktivitetene 
som q3r iqjen fra senter til senter. 

Et omr3de jeq vil nevne er arbeidet for spesielle 
rabattordninqer for arbeidsløse p3 kommunale ytelser. 
Særliq viktiq er rabatt p3 reiser, for a qjøre det 
Lettere a søke jobber oq a bryte ut av isolasjonen. 
Flere steder i Storbritannia er det innført slike 
ordninqer for arbeidsløse. Senteret tenker seq at 
slike ordninqer kan utvides til 3 omfatte butikker 
oq restauranter, teatre, kinoer, sportsstevner oq 
konserter.(14) 

Støttearbeide for streiker 

Senteret er kommet i fokus for støttearbeide for 
streiker b3de fordi de har ekspertise om tryqderett
iqheter oq fordi de fleste streiker direkte eller 
inderekte har med arbeidsløshet 3 qjøre. 

Under den store paqaende qruvestreiken har senteret 
sammarbeidet med streikende fra Swansee i sørWales 
helt sia starten av streiken. Gruvearbeiderne fra 
Swansee bruker senteret som utqanqspunkt for 
aksjoner oq innsamlinqer, oq far praktisk hjelp til 
innkvarterinq o.L.<15) Andre streiker som har tatt 
støtte var streiken ved Austin Rover, Lonqbridqe<16) 
oq en paqaende streik blant datapersonalet pa tryq
dekontorene. 

Den siste rammer bl.a.tryqdeutbetalinqer, pensjoner 
oq daqpenqer for arbeidsløse, oq er derfor ikke Like 
enkel a arbeide for som de to første. 

Forholdet til andre senter 

Senteret oq BUWA har Løseliq kontakt med andre 
senter, oq deltar p3 møter oq konferanser som det 
m3tte bli tatt initiativ til. Newcastles initiativ 
om en konferanse i september om nødvendiqheten av a 
orqansiere en bransje for arbeidsløse i TUC, støttes 
varmt. Merseysides fondsarbeide støttes oqsa varmt. 
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Men vurderinqen er at vanskeliqhetene er større i 
Birminqham enn i Sheffield, Newcastle oq Liverpool. 
At den politiske utviklinqen i West Midland er mer 
komplisert enn i nord, kan det neppe være tvil om. 

Oppfatninqen er at TUC ønsker a bremse aktivitetene 
blant arbeidsløse i omradet. Feks. har sentralt Tue
hold sendt ut sirkulære som presiserer at arbeids
Løse ikke skal faqorqaniseres.<17) Det er imidlertid 
beveqelse pa dette omradet Lokalt. Trades Counsil 
har orqanisert ei YTS-qruppe, uten at det har Lykkes 
senteret a knytte den til seq. 

Det bekrefter forøvriq det inntrykket jeq fikk andre 
steder, om at YTS-proqrammene var et vanskeliq omra
de. Fa unqdommer ønsker a qa pa YTS-proqrammer.(18) 
Manqe av de som qjør det føler seq tvunqet til det. 
~ ta til mer qrunnleqqende endrinqer i YTS-oppleqqet 
er imidlertid en vanskeliq oppqave, som ikke er mu
Liq uten et mer offensivt enqasjement fra faqrørslas 
side. 

Uansett vanskeliqheter i forholdet til TUC sentralt 
sa Liqqer initiativet Lokalt, qjennom aktivistenes 
arbeide i BUWA, senteret oq de Lokale faqforeninq
ene. Det er pa dette planet qrunnlaqet blir Laqt for 
endrinq av TUCs sentrale politikk. 

En viss knoppskytinq er allerede i qanq i omradet. 
Aksjonsqrupper er startet i Coventry(19), Erdinqton
Castle Vale oq Stechford. 

1.I oktober 1984 var det qjennomsnittliq 17.2 ar
beidssøkere pr.Lediqmeldt jobb i Storbritannia. I 
West Midland var forholdet 25.9 : 1. 
2.Helsedepartementets etterforskinqsoppleqq kalles 
"DHSS Specialist Claims Control Units" <SCC), eller 
"Super Snoopers" pa folkemunne. 
3. Ifølqe Guardian 9/8-83 var man spesielt ute etter 
"officers and clerical executives seekinq promotion 
are the ideal candidates". 
4."Unemployment Briefinq", okt.1984. Utqitt av West 
Midland County Counsil. 
5.346 205 personer eller 29.3X er avhenqiq av Supp
lementary Benefit, en økinq pa 65X sia 1981. Fra 
"Campaiqn", nov. 1984. Utqitt av WMCC Development 
Committee. 
6.De siste ara har innsatsen for a etterforske toll, 
avqifts- oq skattesvindel blitt redusert. 
7.Tryqdekontoret har myndiqhet til avstenqe 
a kreve urettmessiq utbetalt tryqd betalt 
sa noe juridisk behov for rettsakene er det 
8.Unemployment Benifit Office <UBO>. 

tryqd oq 
tiLbake. 
ikke. 

9.Derfor spionerer RBITs pa sexlivet til "mistenkte 
tryqdeniisbrukere". 
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10.BUWA har utqitt en dokumentasjon av kampen mot 
RBITs. Heftet heter "Rabbits! Department of Employ
ment Reqional Benefit Investiqation Teams and how to 
deal with them". 
11.Som manqe andre som har q~tt i spissen for dette 
arbeidet i britisk faqrørsle har han en intellektu
ell bakqrunn. 
12.Framstillinqen baserer seq pa samtaler med bl.a. 
disse oq Jackie Brown, som Leder kvinnearbeidet 
senteret. 
13.West Midland CC betaler husleia. Senteret betaler 
ett (1) pepperkorn. 
14.0m dette i "Centre for the Unemployed. Backqround 
Briefinq Paper",dat.23.auqust 1984 av Greq Campbell. 
Utqitt av Birminqham Trades Counsil. 
15.Senteret hadde utarbeidet et innkvarterinqsnett 
som kunne ta hand om ca.2000 qruvearbeidere samtid
i q • 
16.Lonqbridqe-streiken var rettet mot et forslaq om 
a endre skiftplanene, oq blei ført av orqaniserte i 
Civil and Public Services Association <CPSA), oq 
Society of Civil and Public Servants <SCPS), 
v~ren 1984. Streiken blei sterkt anqrepet for ~ være 
Ledet av venstreradikalere. 
17.1 flq. Greq Campbell sendt ut av reqionale TUC 
ansvarliqe. 
18.Bare 60-657. av plassene blir besatt. De som del
tar far 25 pund i uka etter naværende satser. 
19.Adressen til Coventry-qruppa er:"Coventry Unem
ployed Act1'on Group",Unit 15, The Arches, Coventry. 
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SØRØST ENGLAND OG LONDON 

sørøst Enqland oq London er orqanisert som en enhet 
i rue. De 40 sentrene for arbeidsløse i dette omra
det sender alle hver sin deleqat o~ obeservatør til 
en "Steerinq Commitee", oq dette styret er ansvar
Liq for a sammordne hele omradet. En rekke underko
miteer er satt ned: en for unqdom, en for kvinner,en 
for nasjonale minoriteter, en for faqrørsla oq øko
nomi, en for tryqderettsspørsmaL, oq en for presse. 

I tilleqq er det en "Coordinatinq Group", som først 
oq fremst er en "policy-makinq" qruppe. Dens oppqave 
er a diskutere oq a foresla politiske kampanjer, ak
sjoner, utvikle Linjer o.L. Kvinneqruppa oq tryqde
rettsqruppa er de mest aktive. Presseqruppa er an
svarliq for en eqen avis for reqionen. 

Pa papiret ser denne orqanisasjonen imponerende ut. 
Problemene er imidlertid manqe. StorLondon er en av 
verdens største befolkninqssenter, med kompliserte 
oq uoversiktliqe klassemessiqe oq nasjonale motsiq
elser. Det fins store menqder arbeidsløse, oq blant 
dem flere politiske oq kulturelle strømninqer enn 
noe annet sted i Storbritannia. 

Faqrørsla bestemmer 

I sjølve London har TUC 12 sentre. 10 andre er star
tet av forskjelliqe sosiale qrupper, kirkeliqe oq 
filantropoiske qrupper. De 12 rue-sentrene er alle 
startet enten av faqforeninqsaktivister eller direk
te av Trades Counsil. De sammarbeider med oq far øk
onomisk støtte av Greater London Counsil <GLC>. GLC 
støtter bare Lokale sentre som annerkjennes av Trad
es Counsil. GLC støtter dermed oqsa den filosofien 
at arbeidet blant de arbeidsløse bør drives pa et 
klassemessiq qrunnlaq, i sammarbeide med faqrørsla. 
Oq ikke først oq fremst pa et velferdsmessiq qrunn
Laq. SjØL om velferdstiltak i noen qrad kan bedre 
forholda for noen arbeidsløse,kan det aldri avskaffe 
arbeidsløsheten. Det er det bare qrunnleqqende end
rinqer i samfunnets økonomi som kan. Sosialhjelp kan 
Lindre desperat nød, men endrer ikke de forholda som 
iqjen oq iqjen skaper den. 

De som jobber med sentrene i London oppfatter denne 
qrenseoppqanqen som viktiq. Det er nemliq manqe 
slaqs tilbud til arbeidsløse,oq det er manqe qrupper 
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som søker støtte. I Croyden har folk fra det Liber
ale partiet prøvd a sette opp et senter. I Ashford 
har det Lokale sosialdemokratiske partiet (1) prøvd 
seq med et liknende prosjekt. Et spesielt problem 
har oppstatt i Southwalk , hvor det Lokale senteret 
er okkupert av anarkister.<Z> Flere qrupper er dir
ekte motstandere av a sammarbeide med TUC utfra den 
tankeqanqen at utelukkende de arbeidsløse sjøl 
kjenner problemene de star ovenfor. Følqeliq er det 
bare de arbeidsløse som kan Løse dem. 

Konsekvensen er isolasjon i forhold til faqrørsla. I 
noen t i L f.e L Le di rekte f i endt L i q het • F a q rør s L a p a s i n 
side ønsker ikke a qi bort penqer som blir brukt til 
a motarbeide den. 

Avhenqiq av støtte fra GLC 

Alt arbeide i sentrene i London er i praksis av
henqiq av støtte fra GLC. GLC er foreslatt oppløst 
av reqjerinqa sammen med de øvriqe Metropolitan 
Counsils. Hva vil da skje med sentrene? Idaq betaler 
GLC 45-50 000 pound pr.ar pr.senter. Tilsammen blir 
dette ca. 600 000 pound i aret. Ikke enorme summer, 
men de fins Likevel ikke i Trades Counsil. 

TUC er heller ikke innstilt pa a bruke s3pass mye 
penqer pa ~are London. Tilsvarende kostnader for øv
riqe senter i Storbritannia ville bety 8-10 mill. 
pund.Idaq bruker TUC nesten inqen tinq pa dette for
malet. Riktiqnok har TUC en reqionalt ansvarliq pa 
heltid for arbeidet med arbeidsløse sørøst, men han 
er Lønnet av en privat donasjon. 

Problemene er altsa store. TUC har plassert arbeidet 
blant de arbeidsløse Lavt pa prioriterinqslista hvis 
vi skal dømme utfra bruk av økonomiske ressurser. 
Det qjelder savel i London som pa nasjonalt plan. 

Kampen om Linjene i Storbritannias faqrørsle. 

Ueniqhetene i faqrørsla om arbeidet med de arbeids
Løse har sine røtter i mellomkriqstida.Massearbeids
Løsheten qjenoppsto pa de britiske øyene etter av
slutninqen av den 1.verdenskriqen. Millioner av sol
dater blei demobilisert samtidiq som rustninqsindu
strien mistet sine kunder, oq matte sette arbeiderne 
pa porten. Perioder med oppqanq klarte ikke a for
hindre at massearbeidsløsheten fortsatte helt til 
den blei qradevis absorbert i takt med opprustninqen 
foran den Z.verdenskriqen. 
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En hær av arbeidsløse i ytterste fattiqdom kunne 
ikke forenes med et stabilt Labour-styre, verken i 
1924 eller i 1929 da Labour dannet reqjerinq. Parti
ets sterke parlamentariske fløy ønsket inqen masse
mobiserinq av arbeidsløse. Det qjorde derimot kommu
nistene, som kastet sine beste krefter inn i dette 
arbeidet. 

Resultatet uteble ikke. Hunqermarsjer mot London oq 
Whitehall fra de fjerneste avkrokene p~ de britiske 
øyene fikk stor oppslutninq, oq blei qjentatt en re
kke qanqer. Utkastelser oq andre former for traka
sesserier av arbeidsløse utløste rasende motaksjon
er. Kampen mot arbeidsløsheten i Storbritannia blei 
en stor inspirasjonskilde oq forbilde for Liknende 
initiativ andre steder i Europa, bl.a.i Norqe. 

Samtidiq blei massemobiliserinqen preqet av en serie 
konfrontasjoner mellom tilhenqere av aktivismen, oq 
parlamentarikerne i Labour. De arbeidsløses orqani
sasjon blei nektet~ slutte seq til TUC. Resultatet 
blei et uavhenqiq forbund for arbeidsløse utafor TUC 
-National Unemployed Workers Movement <NUWM). For
bundet arranqerte landsomfattende aksjoner, marsjer 
oq protestaksjoner i 20- oq 30-~ra.(3) 

Striden mot Labours reqjerinqer m~tte utløse stor 
bitterhet, særliq da disse demonstrerte for ~pen 
scene at de ikke vek tilbake for aktiv bruk av poli
tistyrker for ~ rive opp de arbeidsløses demonstra
sjoner. 

Arbeidet i 80-~ra 

Da TUC tok opp arbeidet med arbeidsløse i 1981, skj
edde det etter nølinq oq under press fra Lokale 
trades counsils. Utqivelsen av en Landsomfattende 
"Bulletin", som skulle være en kollektiv orqanisator 
oq spre informasjoner av betydninq for arbeidet Lo
kalt, har skjedd ureqelmessiq.(4) En nasjonalt ans
varliq blei tilsatt for 18 mnd.<S>, med en assistent 
som hjelp i deler av denne perioden. 

Utover Landet har arbeidsløsheten vært en av manqe 
oppqaver for TUCs reqionale ansvarliqe, oq neppe den 
viktiqste. Det har vært strid om alle aksjoner oq 
marsjer som TUC har arranqert siden 1981. Det har 
vært motstand innad i TUCs Ledelse oq i ledelsene i 
flere faqforbund. 

TUSs nasjonale ørqanisasjon for arbeidet med de ar
beidsløse er alts~ uhyre Liten,- omtrent ikke eksi-
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sterende. 99/. av arbeidet blir qjort i de Lokale 
sentrene oq i de Lokale trades counsils. Vi m~ ikke 
qlemme at Storbritannia har flere arbeidsløse enn 
Norqe har innbyqqere. 

Forholdet TUC-MSC 

Virksomheten er Lokal. Oq den er for en stor del av
henqiq av MSC. TUC innqikk i 1981 en avtale med MSCs 
ledelse om "Guidelines" for sentrene, som idaq 
brukes til~ hindre sentrene i ~ funqere som noe an
net enn velferdssenter. Sjølsaqt strekkes strikken 
sa Lanqt som muliq fra manqe senter. MSC har heller 
ikke praktiske muliqheter til a kontrollere alt som 
skrives oq qjøres. Men kontrollen er der, oq for
svares av TUC sentralt med at et flertall av sentre
ne ville opphøre a aksistere uten støtte fra MSC. 
Bare i sørøst ville 20-30 senter falle sammen uten 
denne støtten. 

Innafor eller utafor TUC 

Den avventende holdninqen sentralt i TUC har manqe 
konsekvenser. Aktive trades counsils i nord er iferd 
med a intr6dusere en ny modell, ved a ta forbundene 
Lokalt til a ta opp arbeidsløse som medlemmer,oq ved 
a forsøke a qjøre sentrene til kamporqanisasjsoner. 
Den sentrale rue-motstanden tar manqe til a se p~ 

NUWM som modellen: Et forbund for bare arbeidsløse, 
fortrinnsvis innafor TUC. Men andre qrupper har av
skrevet TUC, oq hevder at et slikt forbund ma sta 
utafor. I Nottinqhamshire er det forsøkt a byqqe opp 
en orqanisasjon etter modell av NUWM. "Claimants 
Union"er et annet initiativ. De forsvarer retten til 
~være arbeidsløs, istedenfor a kreve retten til ar
beid. Konsekvensen er at de interesser seq mere for 
Livsbetinqelsene for arbeidsløse ("Hvordan utnytte 
reqlene") enn politiske oq økonomiske krav for a en
dre samfunnet.(6) I London fins det flere qrupper 
som har kontakt med Claimants Union, feks. "East 
London federation of the Unwaqed and Unemployed", 
"Dartford Action Group for Unemloyed", "Southwalk 
Action Group for Unemployed" oq "Cambden Action 
Group for Unemployed". Mitt inntrykk er at disse 
qruppene best:!lr av aktive, men ta medlemmer. Hver 
for seq kan de qjøre bra arbeide. Det er imidlertid 
et spørsm:!ll om hvor interessert de er i a sammarbei
de med . faqrørsla. 
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Politiske motsiqelser 

Bak ueniqhetene om linjene i spørsm~let om hvordan 
arbeidsløse bør orqaniseres skjuler det seq oqs~ mer 
qrunnleqqende politiske ueniqheter, som spiller en 
rolle. Manqe politiske qrupper oq partier er aktive 
blant arbeidsløse. Mens Labours høyrefløy har stor 
innflytelse p~ topplan i TUC oq manqe forbund, har 
venstrefløyen sine lokale bastioner, oq en viss inn
flytelse i manqe lokalavdelinqer. Den trotskistiske 
opposisjonen innad i venstrefløyen <7> er aktive i 
arbeidet med arbeidsløse. Det samme qjelder "Commu
nist Party of Great Britain"(CPB>, det trotskistiske 
partiet "Socialist Workers Party"(SWP>, oq flere 
mindre trotskistiske, kommunistiske oq anarkistiske 
qrupper.(8) 

Det eneste som er felles for dette manqefoldet av 
opposisjon mot Labours konservatisme, er et press p~ 
a qjøre mer , oq ~ aktivisere de arbeidsløse sjøl. 
felles er kravet om aktivisme oq kampanjer, parall
elt til kravet om at TUC m~ aktivisere seq pa en he
Lt annen mate i den faqliqe kampen. Under qruvestr
eika fant disse qruppene hverandre i støttearbeidet 
p~ en mate som ikke har skjedd før. 

Men enheten holder ikke s~ Lanqt som til orqaniser
inq av arbeidsløse. Noen qar inn for et eqet forbund 
for arbeidsløse i TUC. Andre qar inn for eqne avdel
inqer i de lokale bransjene av forbundene. Atter 
noen qar inn for at arbeidsløse bør orqaniseres i 
forskjelliqe lokale avdelinqer. En fjerde løsninq er 
den som Merseyside har beqynt a praktisere, a orq
anisere arbeidsløse i TWGA. 

Framtida 

Det er Lett oq overflatisk a redusere spørsmalet om 
hvordan arbeidsløse bør orqaniseres til et orqanisa
torisk spørsmal i seq sjøl. Det dreier seq om a 
skape aktive oq klassebevisste mennesker av personer 
som i utqanqspunktet er mere isolert oq splittet seq 
i mellom, mere undertrykt oq 1 manqe tilfelle stakk
arsliqqjort, mere resiqnert oq ofte ulykkeliqe, oq 
mere fattiqe oq ofte motløse, enn "vanliqe" Lønns
mottakere. ~omforme massene av arbeidsløse til en 
politisk kraft i allianse med TUC forutsetter at TUC 
med sine yrkesaktive sjøl blir en slik kraft. Under 
qruvestreiken demonstrerte Ledelsen i TUC det mot
satte. 

Problematikken kan oqsa sees slik: Hvis TUC ikke 
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tar Ledelsen i kampen mot arbeidsløshet,sa vil denne 
kampen qa videre uten rue. Veqen fra desperat resiq
nasjon oq fattiqdom til desperat oq planløst opprør, 
er ikke Lanq i Storbritannia. Problemene med slike 
planløse opprør er at arbeidsløsheten ikke blir min
dre med dem. Arbeidsløsheten kan bare endres med 
planmessiqe endrinqer av samfunnet, oq det er TUCs 
oppqave oq ansvar. Det Liqqer et tunqt ansvar pa TUC 
for at den sakte økende desperasjonen i det britiske 
samfunnet ikke skal ende med forferdelse i by etter 
by. 

Tilbake star de nakne fakta: For Storbritannias 4.5-
5 mill. arbeidsløse har TUC satt opp vel 200 senter. 
Det store flertallet av dem er reine velferdssenter, 
oq kunne Like qjerne vært orqanisert av den staten 
som finansierer dem qjennom MSC. Et Lite mindretall 
er omformet til, eller er er iferd med a bli omform
et til a reise kampen mot arbeidsløsheten. 

Men dette er Lite mot den kampkrafta som har vært 
satsa, oq har qatt tapt i motstanden mot raserinqa 
av stalindustrien oq qruveindustrien. To faqforbund 
Liqqer temmeliq Lemlestet tilbake pa valen.(9) Det 
er skjebnens ironi at et av dem, stalarbeiderfor
bundet, tradisjonelt har vært et av de mest konser
vative forbundene i TUC. 

Jeq har ikke satt meq fore a dokumentere at den ar
beidsløse· brite er fattiq, men beqrenser meq ti L a 
sLa dette fast. Hvordan 4,5-Smill.arbeidsløse oq 2-3 
mi LL.sosialstønadmottakere kan Leve pa 27 pund i uka 
er et tema for seq, men det har ikke vært mitt tema 
her. 

Om TUC ikke har foretatt seq mye, sa er det meste av 
det som er oppnadd ved a byqqe opp sentrene truet 
med utraderinq hvis reqjerinqa Lykkes i a Leqqe ned 
de 7 metropolitan counsils. Metropolitan counsils 
bærer idaq mesteparten av kostnadene til drifta av 
de sentrene som har friqjort seq fra velferdsmodell
en til MSC. Reqjerinq har peilet seq inn pa at sa 
skal skje i Løpet av 1986. Tilslutt rna jeq oqsa tøye 
til at reqjerinqa har foreslatt reduksjon av ar
beidsløshetstryqda, oq en omfattende omleqqinq av 
Storbritannias tryqdesystem. Det er for dyrt idaq. 

Pa kort sikt er det derfor Lite Lysninq for den øk
ende flokken av arbeidsløse briter. 

1.SDP blei stiftet i 1982 ved at høyrefløyen 
Labour qikk ut av partiet. 
2.Dermed opphørte senterets virksomhet som TUC-sent
er. 
3.En qod beskrivelse av NUWM oq kampen mot arbeids-
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Løsheten i mellomkriqstida er qitt av Val Hanninq
ton i :"Unemployed Struqqle 1918-38".Hanninqton satt 
i Ledelsen i Communist Party of Great Britain <CPB>, 
oq Ledet NUWM i ei ~rrekke. 
4.1 Løpet av 1983-84 har det vært Lanqe perioder 
uten Bulletin. 
S.Bill Boadan. Han blei i okt.84 avløst av en ny an
svarliq. 
6.Vurderinqen av Claimants Union er basert p~ skrif
teliq materiale fra orqanisasjonen, oq noksa samste
mmiq oppfatninqer fra mine informanter. Jeq ser imi
dlertid ikke bort fra at den kan være unyansert. Jeq 
hadde ikke muliqhet til a prioritere intervjuer med 
folk fra orqanisasjonen. "On the Dole. A claimants 
union quide to social security benefits", er et qodt 
eksempel p~ Claimants Unions "brukerveiledninq" for 
arbeidsløse, oq fullt pa høyde om ikke bedre, enn 
noe rue-materiale. 
?.Det er flere apent trotskistiske qrupper innad i 
Labour. Den største av dem kaller seq "Militants". 
8.Manqe av disse qruppene kaller seq partier, men er 
det knapt utfra norsk sprakbruk. 
9.St~Larbeiderforbundet "Iron and Steel Trades Con
federation"<ISTC>,som tapte den store stalstreiken i 
1980 <om Lønn>, oq som seinere har tapt manqe med
Lemmer i takt med raserinqa av stalindustrien, oq 
qruvearbeiderforbundet"National Union of Mineworkers 
<NUM>. 
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ORGANISERING AV ARBEIDSLØSE I BELGIA 

Belqia har ved utqanqen av 1984 505 505 offisielt 
reqistrerte arbeidsløse, 19.7X av de som har rett 
til arbeidsløshetstryqd, 12X av en arbeidsstyrke pa 
4 , 2 mill.(1) 

Striden om hvor manqe som virkeliq er arbeidsløse er 
den samme som Storbritannia oq her heime. 

De offisielle talla viser en dramatisk utviklinq. I 
1982 var det 86 822 arbeidsløse. I 1974 blei 100 000 
passert. Sia da har stiqninqa vært nesten ubrutt, 
med ei mindre utflatinq i ara 1978-80 rundt 300 000. 
Innafor industri har tallet pa arbeidsplasser blitt 
redusert med over 300 000 sia 1973. Fra 1980 til 
1983 var reduksjonen pa 70 000 innafor ·byqq- oq an
Leqq. Samlet har det vært en tilbakeqanq i alle 
bransjer pa 170 000 i tida 1980-83. Førtidspensjon
erinq helt ned til 52-55 ar praktiseres i stalindu
strien, oq uttrykker mye om den sterke sammentrek
ninqa som har funnet sted i denne industrien. 

Belqia som enqanq var en storprodusent av kull har 
bare ett kullfelt iqjen. Ansatte i bransjen er redu
sert fra 102 000 i 1964 til 26 000 i 1983. 

Hvor stor er den virkeliqe arbeidsløsheten? Anslaq i 
1984 viser at den er qodt over 900 000.(2) Et solid 
flertall av dem, kanskje sa manqe som 2/3 er kvinn
er. 1 av 3 er under 25 ar. 

Slik er daqens Belqia. En qanq en av Europas mest 
moderne kapitalistiske stater, med en metall- oq 
stalindustri som var pa niva med de Ledende i verd
en. Enna idaq et av Europas mest industrialiserte 
Land. Men nedqanqen er til a ta oq føle pa. 

I motsetninq til i Storbritannia blir nedlaqte indu
striannleqq ikke fysisk rasert. Inqen tvinqer eierne 
til a ta bryderiet oq kostnadene. Ei reise i Belqia 
er ei reise i et stort industrimuseum.Tomme fabrikk
er avløser mer eller mindre sammenraste qruveanleqq 
oq industrikanaler. Inne i mellom kanaler som sakte 
qror iqjen av forurensninq oq manqlende vedlikehold, 
Liqqer slaqqhauqene i disen. Europa kan ikke vise 
maken til industriomrade hvor eierne i sa Liten qrad 
trenqer a bekymre seq for annet enn profittskapjnq. 

Belqia er et Lite Land, bare ca.1/10 av Norqe i 
størrelse.Men det bor over dobbelt sa manqe der, 9.8 
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miLL, oq Landet ser ikke ut til~ by sin arbeidende 
befolkninq noen Lys framtid de nærmeste ara.Arbeids
løshet, stor forurensninq, fattiqdom. Spranqet har 
vært stort fra den lille, Livskraftiqe kolonimakta 
som Europa satte s~nn pris p~ for de iherdiqe for
søkene p~~ holde kolonitradisjonene i hevd,- til 
daqens sjuke enke. 

Belqia er Europas mest europeiske Land. Industritra
disjonene er de eldste nord for Italia. Sosial, pol
itisk oq faqliq orqaniserinq n~dde et høyt utvikla 
niva her før andre Land. Samfunnsmessiqe oq histor
iske likheter er det f~ av med Norqe. Men denne pio
nerrolla qjør samtidiq Landet spesielt interessant 
f o r utkantfolkene i Europa. I Belqia vil vi finne i 
fullt flor samfunnsmessiqe forhold som heime bare 
finns i vaqe eller beqrensa tendenser. 

Slik er det med arbeidsløsheten. I 1972 hadde Belqia 
omlaq like manqe reqistrerte arbeidsløse i absolutte 
tall som Norqe hadde pa det meste 1 1984. N~ er det 
10 qanqer s~ manqe i absolutte tall. 

Dette er bakqrunnen for ~ se nærmere p~ hvordan Bel
qias faqrørsle arbeider med arbeidsløsheten oq ar
beidsløse. Belqia er imidlertid ikke et enkelt Land 
~ studere oq formidle erfarinqer fra. Landet er som 
et Europa i miniatyr n~r det qjelder motstridende 
klassemessiqe oq nasjonale interesser. Framstillinqa 
qir ei kor~ skisse av disse i den qrad de har betyd
ninq for emnet. 

N~r det qjelder bruk av navn s~ har jeq valqt ~ bru
ke flamske navn n~r jeq skriver om Flandern, oq fra
nske n~r jeq skriver om Vallonia.(3) 

Ei faqrørsle- to landsorqanisasjoner 

De arbeidsløse i Belqia er ikke bare splitta fra de 
yrkesaktive, som alle andre arbeidsløse er skilt fra 
sine tidliqere arbeidskamerater. Splittelsene blant 
arbeidsløse er s~ store oq manqe at det er vanskeliq 
~ fatte for en nordboer fra et Land der sjøl 
høqrefolk er sosialdemokrater. 

Ikke bare finns det to store oq en Liten landsorq
anisasjon som dekker samme orqanisasjonsomr~de, oq 
Liqqer i kriq med hverandre. l tilleqq er de hver 
for seq delt etter nasjonale oq qeoqrafiske 
skillelinjer i en flamsk oq en vallonsk seksjon, som 
innbyrdes har et anstrenqt forhold til hverandre. 

Den nasjonale motsiqelsen qjennomsyrer Landet i den 
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qrad at beqrepet "den belqiske nasjon" kan settes 
anførselstekn. 

Belqia .har en landsorqanisasjon som er sosialdemo
kratisk. I teorien er den en orqanisasjon. I praksis 
best~r den av FGT8(4) i Vallonia oq ABVV(5) i Fland
ern, oq har et nasjonalt byr~ som toppledelse. Den 
andre store landsorqanisasjonen er katolsk oq anti
sosialistisk. I Flandern heter den ACV(6), oq i 
Vallonia CSC(7). De har omlaq like manqe medlemmer, 
oq overskyqqer totalt en liten, høyreorientert, lib
eralistisk landsorqanisasjon. Den liberalistiske 
landsorqanisasjonen kommer jeq ikke til~ q~ nærmere 
inn p~, for at bildet ikke skal bli for oppstykket. 

Mens den norske oq britiske arbeidsløse normalt bare 
ville hatt en landsorqanisasjon ~henvende seq til, 
st~r deres belqiske kolleqa overfor en separat fla
msk oq en separat vallonsk seksjon av beqqe lands
orqanisasjoner. Seq i mellom er de i s~ sterk kon
flikt at de, som sa manqe andre "nasjonale" orqanisa 
sjener i Belqia, i praksis splitter opp den belqiske 
arbeiderklassen oq hindrer utviklinqen av en enhet
liq klassebevissthet. 

Bakqrunnen 

for den belqiske splittelsen er mye eldre enn staten 
Belqia. Flandern var kjerneomradet i de qamle Neder
landene. l oq rundt de flamske byene fant den første 
kapitalistiske utviklinqa i Nordeuropa qustiqe qro
betinqelser, bl.a. fordi privat eiendomsrett til 
jord hadde oppst~tt svært tidliq. Flandern blei e~ 
qullqruve p~ qrunn av sin tekstilindustri, v~penpro
duksjon oq handel. De flamske byene heiste opprørs
fanene mot det føydale Europa b~de kulturelt, poli
tisk oq etterhvert militært. De utløste den neder
landske frihetskampen, som blei en inspirasjon for 
kampen mot føydalismen oq despotiet i hele Europa. 

Spania, Østerrike oq Frankrike konkurrerte i tur oq 
orden om ~ lemleste oq annektere Nederlandene. Ikke 
bare for ~ stoppe frihetssvulsten i nord, men for ~ 
tileqne seq rikdommen i de blomstrende byene. 

Frihetskriqene mot Spania førte til at Nederlandene 
blei etablert som en eqen stat ved at Flandern blei 
delt. Størstedelen av de qamle Nederlandene sto fort 
satt under spansk, østerriksk oq seinere fransk 
herredømme. Etter Spanias stormaktssammenbrudd, 
ønsket Frankrike ~ annektere omr~det, oq intriqerte 
med overklassa i byene oq støttet det fransktalende 
Vallonia vis a vis Flandern. Den franske okkupasjon-
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en tok imidlertid en br~ slutt med Napoleons fall. 
Stormaktene slo Belqia sammen med Nederland pr. dik
t at. 

I den nye staten kom den fransktalende, belqiske 
overklassen sterkt i skyqqen av den flamsk-neder
landske overklassa. Støtte blei fisket etter i 
Vallonia oq Frankrike, oq i 1830 blei Belqia prokla
mert som sjølstendiq stat etter et melodramatisk 
kupp. Befolkninqa i Flandern holdt seq passive. 

Etter at den nye staten var etablert, fulqte en fase 
av sterk industrialiserinq. P~ f~ ~r blei forholda i 
Landet snudd opp ned. Vallonia, som med sitt tradi
sjonelt qammeldaqse jordbruk hadde vært et fattiq 
omr~de i Flanderns storhetstid, hadde rike forekom
ster av kull oq jernmalm, oq blei sterkt industri
alisert i siste halvdel av forriqe hundre~r. Fland
ern staqnerte. 

Den nye staten blei en rein franskspr~keliq oq 
fransk kulturell affære. Det borqerskapet som eta
blerte den kunne ikke qjennomføre dette uten en 
sterk diskriminerinq av den flamske majoriteten. 

Kampen for flamsk Likestillinq har derfor preqet 
Belqias moderne histor i e, oq vevd seq sammen med de 
klassemess i qe motsiqelsene. Idaq er det separatist
iske beveqelser i b~de Flandern, Vallonia oq 
Brussel. Med f~ unntak finns separatistiske strømn
inqer i alle politiske partier oq orqanisasjoner. 
S~lanqt har disse motsiqelsene funnet et kompromiss 
i en føderativ konstitusjon, hvor Landet er delt i 
tre reqioner: Brussel, Flandern oq Vallonia, oq tre 
kultursamfunn: Flamsk, fransk oq tysk. Men separa
tismen er p~ veq opp, oq kompromisset er neppe var
i q • 

Fordi den sterkeste industrialiserinqa skjedde i 
Vallonia, var det der faqrørsla fikk sitt sterkeste 
omr~de. Paralellen til NordEnqland er sl~ende. Spe
sielt for Belqia var imidlertid den uhyre sterke po
sisjon den katolske kjerka hadde. Delvis fordi kje
rka var den viktiqste forvalter av den fransktalende 
overklassas kultur fra qammelt av. Men mest fordi 
den katolske kjerka hadde erobret en enest~ende 

maktstillinq qjennom sin kompromissløse kamp mot det 
calvinistiske Nederland i tida rett før 1830. 

For ~ knuse den nye faqrørsla opprettet den katolske 
kjerka sine eqne 3pent anti-sosialistiske faqforen
nqer. Det industrielle borqerskapet ønsket det samme 
oq opprettet Liberalistiske faqforeninqer. 

Idaq er beqqe de to store Landsorqanisasjonene sosi-
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aldemokratisk preqet. De har sine respektive høyre
oq venstrefløyer, oq sine mer radikale unqdomsorqa
nisasjoner. Deres aktivisme veksler, men ettersom 
det katolske partiet har hatt reqjerinqsmakta nesten 
uavbrutt sia kriqen, har sterke band blitt laqt pa 
de katolske faqforeninqene. Resultatet har blitt 
sterke indre motsiqelser. Radikale krefter ønsker a 
rive seq Løs fra det katolske partiet. Det anti
sosialistiske preqet er imidlertid fortsatt et 
viktiq varemerke for denne "qrønne" delen av faqrør
sla.(8) 

Den katolske Landsorqanisasjonen har spilt en split
tende rolle i manqe faqliqe konflikter i Belqia.Gen
eralstreika i 1960-61 blei ødelaqt av ACV i Flandern. 
Streikas hovedomrade var i Vallonia. En av erfarinq
ene som sosialdemokratene i Vallonia trakk, var at 
nasjonal klassekamp i Belqia var umuliq pa qrunn av 
det katolske Flandern. 

Denne vurderinqa har fatt større oppslutninq i ara 
som er qatt sia streika. Nasjonalismen er p5 veq opp 
i Vallonia, oq det er blant sosialdemokratene den 
trives best. Mens separatismen i Vallonia er unq, 
oq har sitt hovedkvarter i det sosialdemokratiske 
partiet, har den flamske separatismen funnet sine 
sterkeste talsmenn i yt r e høyre oq nynazistiske qru
pper. Den flamske nazismen er blitt inspirator oq 
samlinqspunkt for nazistiske qrupper i hele Europa. 

At orqanisasjoner som kaller seq landsomfattende er 
er delt i vallonske oq flamske rna ikke oppfattes 
formelt. Det er snakk om virkeliqe delinqer. 

Nasjonalismen oq separatismen er en sterkt splitten
de faktor i klassekampen i Belqia. Den ikke bare 
hindrer Landsomfattende enhet i faqliqe spørsmaL oq 
i kampen mot arbeidsløsheten. Den truer sjølve eksi
stensen av Belqia som statdannelse. 

Det borqerliqe Belqia spiller aktivt pa disse indre 
motsiqelsene, oq reqjerer i pakt med de tradisjonen 
som brakte Belqia fram til a bli en aqqressiv Liten 
kolonimakt, med hjemliq basis i en uhyre rik, 
hØyindustriell virksomhet. Kolonien Conqo(9) qa 
eventyrliqe inntekter til belqiske kapitaleiere. I 
europeisk sammenhenq sto det borqerliqe Belqia fram 
som et midtpunkt etter kriqen. Brussel blei den nye 
Europa-hovedstaden, med hovedkvarter for NATO, EF oq 
en rekke andre internasjonale orqanisasjoner. 

Idaq er mye anderledes. Koloniene er borte.Industri
en er ruinert. Det velstaende Vallonia er rasert. I
stedet er det idaq Flandern som far investerinqene i 
de nye sektorene. Iqjen skifter tynqdepunktet i Lan-
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det. Den katolske Landsorqanisasjonen ser med optim
isme p~ framtida. Det samme qjør det katolske parti
et. 

Alt er relativt i et Land hvor hver femte arbeider 
er reqistrert som arbeidsløs, oq hvor han snart vil 
f~ følqe av enda flere. 

Britiske oq belqiske syn p~ faqorqaniserinq 

I Storbritannia foreq~r nesten alt orqanisasjons
arbeide med arbeidsløse qjennom sentrene for ar
beidsløse. Trades Unions Conqress oq de fleste faq
forbundene ser pa arbeidsløse som "uten faq", oq 
dermed ute av faqrørsla. Sentrene er kjempet fram 
fra den Lokale faqrørsla utfra et ønske om a qjøre 
noe med arbeidsløsheten oq a trekke arbeidsløse med 
i en form for orqanisert virksomhet. Bare unntaksvis 
er sentrene blitt fora for aktiviteter utover tid
trøyte oq hobbies. Som reqel er de blitt ufarliqe 
møtesteder for sosialvirksomhet. Formalet er a holde 
arbeidsløse i svinq med ett eller annet. I noen til
feller prøver de a hjelpe med ~ Løse praktiske pro
blemer for arbeidsløse. 

Arbeidsløse er utestenqt fra faqrørsla. Faqrørsla 
har ikke noe tilbud~ komme med. Riktiqnok kan 
arbeidsløse fortsette a være faqorqanisert etter ~ 
ha vært det som yrkesaktiv, men uten a ha noe a q~ 

ti L . 

I Belqia er holdninqene anderledes. At arbeidsløse 
ikke har noe "faq" oq derfor ikke kan faqorqaniseres 
har inqen forst~else. Tvertimot blir arbeidsløse 
ønsket velkommen av beqqe Landsorqanisasjonene. 
Flere medlemmer qir større kontinqentinntekter p~ 

sikt, større slaqkraft. 

Dessuten har arbeidsløse et stort behov for a faq
orqanisere seq, oq a opprettholde medlemskapet. De 
f~r nemliq arbeidsløshetstryqda utbetalt via faqfor
bundet de er medlem av, slik som i Danmark. Systemet 
har opphavet sitt i de første faqforeninqene, som 
var mest a rekne som forsikrinqskasser. Forsikrinq 
mot arbeidsløshet, sjukdom oq ulykker var vanliq 
qjennom disse kassene. Slik var det oqsa i Storbri
tannia oq i Norqe, men i motsetninq til disse 
Landa har faqrørsla ønsket 5 holde pa den opprinne
Liqe ordninqa, sjøl om finansierinqa er blitt stat
eliq. Systemet qir faqrørsla et tilknytninqspunkt 
til de arbeidsløse med store muliqheter, om vi sam
menlikner med det norske oq britiske. I vilken qrad 
muliqhetene blir utnyttet er det delte meninqer om i 
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oq utafor de to Landsorqanisasjonene i Belqia. 

Jeq blei fortalt at Ledelsen i det belqiske arbeids
departementet ønsker § endre systemet, uten at jeq 
fikk dette offisielt bekreftet. 

Belqisk faqrørsle nærmere problemene 

Paraleller til de britiske sentrane finns ikke 
Belqia. Kurstilbud finns, men orqanisert p§ en annen 
m§te. Den arbeidsløse som har problemer med tryqde
kontoret e.l. kan f§ hjelp ved§ henvende seq ti l et 
faqforeninqskontor eller en aktivistkomite. 30-40i. 
av medlemmene i faqrørsla er arbeidsløse. De er med
lemmer av forskjelliqe faqforbund <"centrales"). 
Forbunda driver ikke arbeide med arbeidsløse. Det er 
overlatt til de reqionale oq Lokale faqforeninqs
kontorene som er fellesorqanisasjoner <"interpro
fessionales") for faqforbunda, oq som best kan sam
menliknes med de norske faqliqe samorqanisasjone oq 
de britiske Trades Counsil. De st§r for arbeidet oq 
utqiftene, mens forbunda f~r inntektene. 

En stor del av det daqliqe arbeidet til disse faq
foreninqskontorene har med ar be i dsløse ~ qjøre. 

Det belqiske tryqdesystemet er svært forskjelliq tra 
det briti~ke oq norske. For det tørste er ytelsene 
basert p§ inntekt som i Norqe , mens britene f§r et 
fast beløp de tørste 12 mnd . Dette beløpet er svært 
Lavt, mens det i Belqia oq Norqe er omtrent Likt, 
ca.60i. av inntekta. I Norqe kan daqpenqer bli betalt 
ut i 80 uker før den faller helt bort i 24 uker. 
Britene mister sin arbeidsløshetstryqd etter 12 mnd, 
oq q§r da over p§ en tilleqqstryqd som ikke er 
tidsavqrensa, oq ikke avhenqiq av inntekt. I Belqia 
vi l en "fami lieansvarliq" beholde sin arbeidsløs
hetstryqd i det 2.§ret, oq deretter q§ over p~ et 
fast beløp i ubeqrenset tid. Arbeidsløse som ikke er 
"familieansvarliqe" vil i det 2.l!ret fl! redusert sin 
stønad til 40i. av inntekta, oq deretter q§ over p§ 
et fast beløp. Men oqs§ uten tidsavqrensninq. 

Det belqiske systemet kan derfor se mere qenerøst ut 
i teorien. Det har imidlertid noen viktiqe forbe
hold. For det tørste m~ den arbeidsløse reqistrere 
seq hver daq. Oppmøtet skal skje p§ et bestemt 
tidspunkt som er forskjelliq fra daq til daq. Det 
blir bestemt av arbeidskontoret. For det andre kan 
arbeidsløse n~r som helst bli fratatt tryqda hvis en 
inspektør p§ arbeidskontoret bestemmer det. Det 
skjer i stor m~lestokk. Hittil har over 30 000 blitt 
fratatt tryqda p~ denne m§ten, nesten 10 000 av dem 
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det siste ~ret. Slike vedtak er endeliqe, oq kan 
ikke diskuteres eller appelleres. 

Den daqliqe stemplinqa oq faren for ~ miste tryqda 
er viktiqe saker for den belqiske arbeidsløse, oq 
preqer arbeidet ti L faqrørsla for tida. 

Sammenlikna med britene har belqierne noe høyere 
tryqd oq noe større sikkerhet s~ Lenqe tryqda ikke 
blir stoppet. Men den daqliqe kontrollen oq trakass
erinq er oqs~ høyere, oq fører til hyppiqe konflikt
er mellom arbeidsløse oq arbeidskontor. Det viktiq
ste resultatet av dette er at faqrørsla f~r de daq
Liqe problemene tett inn p5 Livet. I Storbritannia 
er det sentrane som i tilfelle f~r ta "støyten". 

Holdninqa til de arbeidsløse oq deres problemer er 
alts~ p~ flere punkter anderledes i den belqiske 
faqrørsla enn i den britiske. Dette qjelder for b~de 
den katolske oq den sosialdemokratiske Landsorqani
sasjonen. 

Jeq skal n~ se nærmere p~ hvordan dette arbeidet 
blir orqanisert, b~de i faqrørsla oq i noen uavhenq
iqe qrupper. 

1.Belqisk arbeidsløshetsstatistikk kan ikke uten vi
dere sammenliknes med andre Lands, fordi den vanliqe 
størrelsen som brukes er "chomeur indemnise", dvs. 
forholdet ·mellom arbeidsløse med fulle tryqderetter 
oq det samla antallet med fulle rettiqheter. Det 
vanliqe er ~ rekne i forhold til arbeidsstyrken 
<"workinq population"-"population active">. I denne 
framstillinqa bruker jeq "chomeur indemnise", fordi 
det er eneste tilqjenqeliqe data over Lokal arbeids
Løshet. 

Statistisk materiale om arbeidsløsheten i Belqia 
blir offentliqqjort av "Office National de L'Emploi" 
<ONEM>, Direction Statistiques-Etudes-Information, 
Boulevard de L'Empereur 7, Bruxelles, i m~nedshefter 
<"Bulletin mensuel" oq "Chomeurs complets indem
nises") oq ~rbøker. OECD utqir arbeidsmarkedsstati
stikk i kvartalshefter p~ enqelsk oq fransk ("Labour 
Force Statistics") for hele OECD-omr~det. Dessuten 
har OECD i ~r qitt ut en historisk statistikk <"La
bour Force Statistics.1963-83"). 
Z.Undersøkelse qjort av forskinqsinstituttet "!RES" 
ved Universitetet i Leuven i 1984, anslo tallet p~ 
arbeidssøkere til 939 000. 
3.Ikke-belqiske framstillinqer om belqiske samfunns
forhold bruker en herliq sammenblandinq, eller bare 
fransk eller flamsk. Atter en muliqhet, som særliq 
belqierne elsker, er a bruke bade flamsk/fransk sam
tidiq. Leseren far bare qodta mitt valq. I Vallonia 
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skrives det fransk, oq snakkes vallonsk, som er en 
fransk dialekt. En minoritet pa ca.60 000 skriver oq 
snakker tysk. I Flandern skriver oq snakker alle,med 
unntak av en Liten overklasse som er fransksprakliq, 
den nederlandske dialekten flamsk. 
4.Federation Generale du Travail de Belqique. 
S.Alqemeen Belqisch Vakverbond. 
6.Alqemeen Christelijk Vakverbond. 
7.Confederation Syndicat Chretien. 
8.Grønnfarqen er sentralt symbol for ACV/CSC. 
9.Naværende Zaire. 
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DET SENTRALE ARBEIDET I FGTB/ABVV 

Sammenliknet med den katolske Landsorqanisasjonen er 
FGTB/ABVV inqen rik orqanisasjon. Kontorene i det 
nedslitte hovedkvarteret Liqqer i en eldre byqard i 
Brussels indre by.<1> FGTB har ca.1 million medlemm
er. 

Orqanisasjonen har en eqen avdelinq for arbeidet med 
arbeidsløse. I praksis er . det en for Flandern,<Z> oq 
en for Vallonia.<3> I Ledelsen i beqqe reqionene 
sitter en ansvarliq oq et par sekretærer. Deres vik
tiqste oppqave er a forberede oq arranqere jevnliqe 
møter med ansvarliqe oq aktivister rundt i reqion
ene. Det hele overvakes av det nasjonale radet. 

Jeff Maas som er ansvarliq for Flandern, oq 
Spaey fra administrasjonen, qa meq en skisse av 
viktiqste oppqavene for orqanisasjonen.(4) 

Rene 
de 

FGTB/ABVV rekner det ikke som realistisk at tryqde
systemet skal bli endra i nær framtid, sjøl om det 
sterkt diskriminerer Lanqtidslediqe oq kvinner. Kra
vet om endrinqer qar pa a fa tilbake det tidliqere 
systemet med 604 av inntekta for hele perioden av 
Lediqhet, oq dermed avvikle den reduksjonen til 404 
etter 12 mnd for andre enn "familiansvarliq". Den 
videre reduksjonen til et Lavere, fast beløp etter 
ytterliqere 12 mnd. ma oqsa avvikles. Beqrepet "fa
milieansvarliq" diskriminerer kvinner. Arbeidskon
toret fastsetter hvem som er "familiansvarliq" ut
fra hvem som har høqest inntekt. Det er vanliqvis 
mannen. Dermed far som hovedreqel arbeidsløse kvinn
er tryqda si redusert mer enn menn. I de tilfelle 
hvor b3de mann oq kvinne i familien er uten arbeid, 
vil kvinnene bli mer avhenqiqe av sine menn. 

Pa kort sikt ma ventetida p3 7 mnd. for unqdom som 
qar ut av skole bli endra. Det m3 skje en vesentliq 
hevinq av minstetryqda for denne qruppa. Idaq kan 
den komme ned i 5-10 000 fr./mnd.(5) Dette anq3r 50-
60 000 unqdommer hvert 3r. 

Spesielle tiltak for unqdom i reqi av arbeidsmarkeds 
etaten, som de vi har i Norqe oq Storbritannia, ek
sisterer ikke. Men obliqatorisk skolealder er øket 
fra 14 til 16 ar. I tilleqq er det innført en peri
ode fra 16 til 18 3r med halv tid skole oq halv tid 
praksis. dette er qjort for a pynte pa statistikken. 
Antallet skoleelever økte sterkt som følqe av dette, 
uten at det blei qjort endrinqer av skolestrukturen. 
Betalinqa for halv-tids-elevene for den tida de star 
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praksis treninq er bare symbolsk.(6) 

Paraqraf 143. Arbeidstidsforkortinq. 

Det kravet som star sterkest i FGTB/ABVV, er avvikl
inq av paraqraf 143 i tryqdeloven. Denne paraqrafen 
qir arbeidskontorene rett til a ta tryqda fra Lanq
tidslediqe uten nade, hvis de mener at den arbeids
Løse ikke qjør nok for a skaffe seq arbeide, hvis 
det kan være mistanke om svart arbeide, hvis ei kvi
nne mistenkes for a ha et fast forhold til en yrkes
aktiv, som hun følqeliq "burde" være forsørqet av 
osv. Det rammer nesten 10 000 i 3ret. 

FGTB/ABVVs viktiqste krav nar det qjelder arbeids
Løsheten i det store oq det hele, er a redusere ar
beidstidas Lenqde. I første omqanq til 38 timer/uke. 
I prinsippet star orqanisasjonen pa Linje med de 
europeiske Landsorqanisasjonene, som pa to nær qar 
inn for en vesentliq reduksjon av arbeidstida.(?) 
EURO-LOs krav er 34-35 t/uke med full Lønnskompensa
sjon. FGTB/ABVV mener at alle andre krav i denne 
sammenhenqen er subsidiere. 

Nar det qjelder hvordan reduksjonen bør tas, er del
tidsløsninqer avvist pa en konferanse som nettopp er 
avholdt. Ei ekstra ferieuke vil ikke føre til flere 
jobber. Den qjenstar da 3 ta det ut ukentliq eller 
daqliq. Hvordan det endeliqe kravet vil se ut er 
ikke avqjort enna. 

Orqaniserinq. Sammarbeide med andre qrupper. 

FGTB er motstander av 3 orqanisere arbeidsløse inna
for et eqet forbund for arbeidsløse, eller a orqani
sere alle arbeidsløse i ett bestemt forbund. Tallet 
p3 arbeidsløse er 30-40% i de fleste forbunda. Ved 
at de arbeidsløse er spredt pa forskjelliqe forbund, 
blir bade byrdene oq inntektene fordelt. 

I den qrad Rene Spaey er representativ for synet i 
orqanisasjonen, sa annerkjenner FGTB/ABVV knapt eks
istensen av uavhenqiqe aktivistorqanisasjoner for 
arbeidsløse, oq ønsker ikke a sammarbeide med dem, 
iallfall ikke pa sentralt plan. Som jeq seinere skal 
vise, sa sammarbeides det en qod del Lokalt.Tillits
menn oq faqorqaniserte er aktive i forskjelliqe 
qrupper. 
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Werklozenvakbond 

Høsten 1984 blei det qjort forsøk p~ ~ byqqe opp en 
uavhenqiq orqanisasjon for arbeidsløse -"De Werk
lozenvakbond". Utspillet vakte en viss bekymrinq i 
FGTB/ABVVs Ledelse, fordi den blei presentert som 
en Landsomfattende oraqisasjon. N~ blir det hevda at 
initiativet neppe vil ta noen betydninq. Gruppa har 
ifølqe eqne utsaqn kontakter p~ fem steder,(8) oq 
omfatter noen ti-talls personer. Stiftelsen kom 
overraskende p~ s~vel faqrørsla som eksisterende 
uavhenqiqe qrupper. Kort- oq Lanqsiktiqe m~Lsettinq
er uklare. FGTB/ABVV betrakter initiativet som "anti 
faqrørsle" oq Lite seriøst. 

ABVV-interreqionalt for Flandern 

"ABVV- Werlozen Werkinq" er den offisielle beteqnel
sen p~ det sentrale apparatet som jobber med de ar
beidsløse i Flandern. Direkte oversatt betyr det 
"arbeidsløse arbeider", oq det er ikke en helt 
treffende beteqnelse. Det er snakk om det arbeidet 
som tillitsmenn i ABVV utfører med arbeidsløse. Jeff 
Maes er ansvarliq. Han er en p~driver med manqe jern 
i ilden. 

Maes mener det er nødvendiq a komme med nye 
orqanisasjonstilbud for arbeidsløse, slik at ar
beidsløse aktivister kan komme med pa alle plan i 
arbeidet. Det er oqsa nødvendiq a utvikle krav oq 
aksjonsformer. N~r det qjelder det siste, s~ har han 
nettopp laqd ferdiq en rapport om aksjonene mot 
paraqraf 143. Form~let med den er a stimulere det 
videre arbeidet for a f~ fjernet paraqrafen. 

ABVV- Werklozen Werkinq <Wlw) driver sitt viktiqste 
arbeide ved a reise rundt i Flandern oq arranqere 
konferanser med representanter for lokale aktivist
komiteer. Under forberedelse na er en konferanse om 
verksteder oq alternative arbeidsplasser. Wlw i 
Flandern er etterhvert blitt enqasjert i flere slike 
prosjekter. Hovedoppqava er a skape forstaelse blant 
deltakerne for hvorfor det er viktiq a delta i ar
beidet mot arbeidsløheten qenerelt. Oq a delta i det 
øvriqe faqforeninqsarbeidet. 

Tema for neste konferanse er forholdet mellom ar
beidsløse oq yrkesaktive. Spesielt hvordan vi skal 
qa fram blant de faqorqaniserte yrkesaktive for a f~ 
støtte til kravet om deltakelse av arbeidsløse akti
vister p~ forskjelliqe plan innafor ABVV. Dette er 
vanskeliq arbeide. Manqe faqforeninqer er neqative. 
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Jeff Maes har oqs~ vært med p~~ ta initiativ til en 
internasjonal konferanse for arbeidsløse aktivister. 
Konferansen skal diskutere erfarinqer oq videre 
planer for orqaniserinq av arbeidsløse. Meninqen er 
~ samle erfarinq fra aktivister som sjøl har vært 
med P~ slikt arbeide i sine respektive Land. Plan
Laqt tidspunkt er høsten 1985. 

Wlws erfarinqer viser at det er behov for to slaqs 
strukturer. For det første orqaner av oq for 
arbeidsløse sjøl. Men dernest oqs~ som medlemmer 
innafor de forskjelliqe faqforbunda <centrales), 
alts~ blant de yrkesaktive. Det er ikke noe ønske om 
~ orqanisere en "qhetto" for arbeidsløse,- p~ den 
maten at de orqaniserer seq samla innafor ABVV. Maes 
er motstander av ideen om et eqet faqforbund for ar
beidsløse. 

For framtida vil arbeidsløse være helt avhenqiqe av 
yrkesaktiv solidaritet. Det er bare de yrkesaktive 
som kan mobilisere tilstrekkeliq med kampmidler til 
~ tvinqe iqjennom reduksjoner i arbeidstida som er 
store nok ti L a skape nye arbeidsplasser. Derfor er 
det viktiq ~ trekke aktivitetene inn i faqforeninq
ene. Det er i faqforeninqene pressmidlene til~ opp
n~ store endrinqer i samfunnet liqqer. 

Verken i Storbritannia eller Nederland er 
Løse medlemmer i de vanliqe faqforbunda. 
etter Maes oppfatninq en alvorliq svakhet 
beidet med arbeidsløse i disse landa. 

arbeids
Dette er 

for ar-

For a ta innblikk i hvordan arbeidet drives pa Lo
kalplanet ABVV/FGTB besøkte jeq St.Niklaas i 
Flandern oq Charlroi i Vallonia. Før jeq kommer 
nærmere inn p~ erfarinqene fra disse to byene, skal 
jeq qi et sammendraq av mine inntrykk av konkurrent
en, den katolske Landsorqanisasjonen ACV/CSC. 

Aller først skal jeq fortelle om en av de viktiqste, 
uavhenqiqe aktivistqruppene i Landet, oq forsøkene 
pa a samordne denne med andre Liknende qrupper. 

1.Rue Haute 42, 1000 Bruxelles- Hooqstraat 42, 1000 
Brussel. 
Z.Dienst voor Werkloosheid. 
3.Service de Chomaqe. 
4.1 hovedsak er dette Spaeys framstillinq. 
5.10 000 fr.=720 norske kroner. 
6.3-6000 fr, dvs. 216-433 kr. 
?.Norsk oq svensk LO er de to eneste Landsorqanisas
sjonene som q~r imot ~ redusere arbeidstida som 
middel mot arbeidsløsheten. Det er samtidiq de to 
Landa som -sammen med Sveits- har fatt størst nytte 
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av den naværende konjunkturoppqanqen, oq har redu
sert sin arbeidsløshet. Den totale Lediqheten inna
for OECD-omradet har i samme periode steqet ti L 20 
millioner, vel 111.. Den er ventet a stiqe videre mot 
30 millioner innen 1990. 
8.1 Gent, Leuven, Brussel, Londerzeel oq St-Niklaas, 
ifølqe bladet "Grafitti" nov/des 1984. Talsmannen 
for orqanisasjonen er anarkisten Lue Van Herentals. 
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"VOLMACHT" OG "WERKLOZENWERKEN IN KOORDINATIE" 

Midtveqs mellom Brussel oq Antwerpen Liqqer Mech
elen, en vakker middelaldersk idyll med ca. 80 000 
innbyqqere. Blant de 3-4000 som møter i stemplinqs
køene hver daq p~ arbeidskontoret i byen, har det 
utviklet seq en qjenq aktivister som har byqd opp et 
"sted ~ være" for arbeidsløse. De har et eqet hus 
som bærer det klinqende navnet "Volmacht"- dvs. 
"Fullmakt". Tanken er at aktiviteten drives pl!! 
"fullmakt" fra folket. Det er et yrende Liv rundt 
Volmacht den hutrende januardaqen jeq kommer dit. 
Køen av arbeidsløse som stempler tvers over qata, 
bukter seq inn qjennom døra p~ arbeidskontoret. 

Byens qendarmeri ankommer med mye st~k oq arrester
er ei unq jente som selqer avisa"Solidair".(1) Ant
akeliq setter dette en ekstra spiss pl!! daqen for Me
chelens arbeidsløse, som styrter til i stort antall 
for a hjelpe jenta. Endeliq blir opprøret knust. 
Gendarmeriet forsvinner med et par kriqsfanqer like 
fort som de dukket opp. 

Dermed har lokalpressa en qod historie til daqen der 
pa, lokalradioen hadde fatt et rykende ferskt opp
slaq, oq jeq en anledninq til a sette meq inn i bruk 
av politi mot Belqias arbeidsløse. Jenta er daqens 
helt, oq blir behøriq feiret etter tilbakekomsten 
fra fenqselet. 

Episoden er typisk for qendarmeriet i Mechelen, som 
tiloqmed etter belqiske forhold er nidkjære. Det har 
oqsa rammet Volmacht direkte, ved at aktivister er 
arrestert for a dele ut Løpesedler. 

Volmacht er blitt med i en nystartet komitee som ar
beider spesielt med polititrakasseriene. Den bærer 
navnet "Komitee voor de vrije meninqsuitinq". 

Huset som manqe av"opprørerne"kom ut av heter altsl!l 
Volmacht.(2) Volmacht er en kafe. Oq et sted a fa 
kjøpt billiq oq enkel mat.! tilleqq er det for
skjelliqe aktivitetsrom oq kontorer. Stedet blir 
drevet av to som har tiltaksstillinqer fra arbeids
kontoret, to sivilarbeidere, oq ti som har andre 
løsninqer med arbeidskontoret. Ei eqen kafeqruppe 
driver kafeen. 

Meninqen er at kafedrifta skal finansiere resten av 
virksomheten i huset. Samt qi bidraq til a betale 
ned et Lan pa 300 000 fr, som blei tatt opp da Vol-
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macht blei startet.(3) 2/3 av lanet er tilbakebe
talt. 

Etter det daqliqe maset med ~ stemple, samles manqe 
i Volmacht. Stemplinqa strekker seq over hele daqen, 
fordi arbeidskontoret paleqqer den enkelte ~ møte 
til stemplinq p~ de underliqste tidspunkter. P~følq

ende daqer skal alltid ha forskjelliq tidspunkt. 
Offisielt for ~ qjøre det vanskeliq ~ ta"svart" 
arbeide. Men fordi svart arbeide er Lite utbredt,(4) 
er den vanliqe oppfatninqa et det er alminneliq tra
kasserinq som er form~Let. Arbeidsløse skal ikke ha 
det "behaqeliq". 

Kurs 

Den samme stemplinqa har qjort det muliq for 
Volmacht ~ sette iqanq kursvirksomhet med stor 
suksess. Deltakere p~ kurs kan fritas for den daq
Liqe stemplinqa, oq fortsatt f~ utbetalt arbeidsløs
hetstryqda. Volmacht tok kontakt med forskjelliqe 
orqanisasjoner oq dannet en kurskomitee under navnet 
"DOP ateliers Mechelen"<DAM>,<S> hvor Volmacht, ACV, 
ABVV, arbeidskontoret, kommunens unqdomstjeneste, to 
bydelssentra oq det marokanske unqdomshuset Rzoezie 
er representert. Kontoret til komiteen er i 
Volmachts Lokaler. Der foreq~r oqs~ mye av kursvirk
somheten, som omfatter ca.30 forskjelliqe emner. Her 
kan nevnes forskjelliqe spr~k, tryqderett, teqninq, 
bilmekanikk, sport, Litteratur, film, fotoqraferinq. 
I 1984 deltok ca. 300. 

Aktivistene ser p~ kursvirksomheten som en del av 
virksomheten, ikke som Løsrevet fra den. Den er et 
tilbud for de som er interessert, oq ikke minst en 
mate a slippe unna det daqliqe maset med stemplinqa 
pa. Kursa er orqanisert skikkeliq, slik at det qir 
et visst utbytte for de som deltar. 

"DOPORAMA" 

Volmacht utqir et blad med navnet "DOPORAMA", 
skrevet av oq for arbeidsløse. Profilen er rettet 
inn p~ ~ aktivisere arbeidsløse, oq ~ qjøre dem be
visste om sin eqen situasjon. Nr.Z-3-4 1984 <2.~r
qanq) inneholder artikler om følqende saker: Av
skaffinq av paraqraf 143, en presentasjon av kurs
tilbudet, om støtte til den britiske qruvearbeider
streika, en presentasjon av det arbeidet de to Lands 
orqanisasjonene driver blant arbeidsløse, med adr
esser til kontaktpersoner oq oppfordrinq til ~delta 
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i arbeidet, oq om en orqanisasjon som heter "~IK" 

<mere om den seinere). 

s~ en artikkel som tar opp det nystifta "~erklozen
vakbond", som presenterer seq som et faqforbund for 
arbeidsløse. "Volmacht har et annet syn. De arbeids
Løses plass er i oq med faqrørsla, ikke utafor den. 
Et eqet faqforbund utafor vil øke konflikten mellom 
yrkesaktive oq arbeidsløse, oq de "virkeliqe skyl
d i q e < b a n k e n e o s v • ) v i L q a f r i • " A r t i k k e L e n a v s L u t t - . 
er med a presisere at Volmacht vil diskutere med 
~erklozenvakbond, men ønsker ikke ~ delta i dets ar
beide,- eller ~ støtte det. 

Lederen i bladet forteller om Volmacht, planene 
videre oq beqrunner de viktiqste krava, oq avslutter 
med følqende:"Vi ønsker ikke almisser - La oss f~ 
arbeid! Vi krever fast arbeid. Minimumsinntekt p~ 19 
000 fr. for alle som f~r arbeide. Den daqliqe stem
plinqskontrollen m~ avskaffes! Ta penqene der de er: 
I banker, holdinqsselskaper, multinasjonale foretak, 
forsikrinqsselskaper!" Tilslutt en appell om ~ 
slutte opp om Volmacht. Oq følqende lett forst~eliqe 
henstillinq til faqrørsla: ACV-ABVV: SAMEN STERK!!!! 

Enhet med faqrørsla 

Henstillinqa er i trad med den faqliqe profilen. 
Flere av aktivistene er faqorqaniserte i ACV eller 
ABVV. Jeq finner et avslappet forhold til den 
konkurransen mellom disse orqanisasjonen som er sa 
p~trenqende p~ sentralt hold. Arbeidsløse blir opp
fordret til~ orqanisere seq i ACV eller ABVV, oq a 
aktivisere seq den "centrale" <forbund) som 
orqaniserer den bransjen de ønsker S fa jobb i. Slik 
kan de bidra til a reise saker som har arbeidsløs
heten a qjøre blant yrkesaktive. 

Det er na to ~r sia Volmacht startet opp arbeidet 
blant arbeidsløse i Mechelen. De har beholdt sin 
sjølstendiqhet, oq har klart a holde hodet over 
vannet. De har avqrensa seq mot en profil som ville 
splitte dem fra faqrørsla. De understreker at 
faqrørsla m~ sta mere sammen. De sammarbeider Lokalt 
med bade ACV oq ABVV. 

Heller "WIK" enn ~erklozenvakbond 

"WIK" star for "~erklozenwerkinqen in Koordinatie", 
rimeliq oversettelse er "Samordninq av arbeidet med 
arbeidsløse". WIK blei stiftet i juni 1983 etter 
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initiativ fra Volmacht oq ei tilsvarende qruppe 
Leuven <Werklozenwerkinq Groot-Leuven) oq Gent. Idaq 
er 35 forskjelliqe Lokalorqanisasjoner med i WIK. Av 
dem ABVV-wlw <6) i St.Niklaas, Antwerpen oq Mechel
en, ACV-Wzw i Tielt oq LBC-Halle. 

Form3L. Krav. 

Form3Let er 3 utveksle ideer oq kunnskap om arbeids
Løsheten. Om arbeidsmetoder. Om~ f~ til et samvirke 
mellom orqanisasjoner, qrupper oq komiteer som jobb
er med arbeidsløsheten. Om ~ formidle informasion 
qruppene mellom. 

WIK har stilt opp en samlinq krav som uttrykker det 
de 35 kan enes om. Utqanqspunktet er de krava som 
blei reist av aksjonen "Joqend voor Werk" i 1982 oq 
1984. Joqend voor Werk <unqdom for arbeid) var de 
største demonstrasjonene som til n~ har vært arran
qert mot arbeidsløsheten. De var tverrpolitiske, ved 
at de samlet alt p~ venstresida fra sentrum av 
belqisk politikk. Titusner deltok i qatene.C7) 

Krava til WIK- prioritert rekkefølqe: 
1.Minst 19 000 fr/mnd. i tryqd for alle arbeidsløse. 
2.32-timers arbeidsuke med full Lønnskompensasjon. 
3.Faste jobber. 
4.Gratis bruk av offentliqe kommunikasjoner, oq an
dre offentliqe tjenester. 
5.Paraqraf 143 m~ fjernes. 

Det koster 150 fr/mnd. for hver orqanisasjon 3 være 
medlem. Men i tilleqq f~r WIK bidraq fra forskjell
iqe orqanisasjoner. F.eks. hadde en nonnekonferanse 
bevilqet 38 000 fr. kort tid tør mitt besøk. 

WIK holder m~nedliqe møter mellom medlemsorqanisa
sjonene, oq har daqliq virksomhet med kontor i Leu
ven.C8) Ann de Laet oq Christine Merxc er ansvar
liq. De er tilsatt p~ offentliqe tiltaksmidler. 

1.november 1984 arranqerte WIK en større konferanse 
om de videre planene, med innleiinqer av bl.a. ABVV 
oq ACV. Deltakertallet var ca.150 fra de forskjell
iqe qruppene i Flandern. Etter konferansen har ytt
erliqere orqanisasjoner sluttet seq til, bl.a.flere 
komunale unqdomskontor. 

Sammarbeidet med Jeff Maes i ABVV-wlw er qodt, sjøl 
om han ønsker at ABVV skalvære den samlende orqani
sasjonen. B~de de Laet oq Merxc mener at WIK skal 
samle oq være et forum for b§de uavhenqiqe qrupper 
oq ABVV oq ACV. Derfor er det viktiq at WIK ikke tar 
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standpunkt i striden mellom ABVV of ACV. De avviser 
oqs~ Werklozenvakbond fordi det avqrenser seq fra 
faqrørsla, oq ønsker a overta det arbeidet de uav
henqiqe qruppene driver. Istedenfor a forsøke a fa 
iqanq en dialoq oq a forsøke a ta felles initiativ. 
Werklozenbond blir oppfattet som en konkurrent til 
WIK oq ABVV/ACV. 

HittiL har WIK medlemsorqanisasjoner bare i 
oq i Brussel. MaLet er~ fa til det samme 
onia. 

1.Utoitt av PVDA. 
2.Adressen er: Huitvetterstr.8, Mechelen. 

Flandern 
Val l-

3.Lanet blei qitt av staten. 300 000 fr.= 22 000 kr. 
4.Dette er en p~stand, som byqqer p~ vurderinqen til 
et flertall av mine intervjuobjekter. Det Lot seq 
dessverre ikke qjøre innafor min knappe tidsramme a 
skaffe til veie offentliq dokumentasjon av den 
svarte sektoren. 
S.Verkstedet for arbeidsløse i Mechelen. 
6.Wlw er forkortinq for Werklozenwerkinq <de som ar
beider med arbeidsløse). Tilsvarende for ACV er Wzw 
Werkzoekendenwerkinq < ... søkende). 
?.Mer om disse aksjonene seinere. 
8.Ridderstr.187, 3000 Leuven. 
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ABVV - WERKLOZEN WERKING I ST.NIKLAAS 

Etter Volmacht i Mechelen oq WIK i Leuven satte jeq 
meq p~ toqet til St.Niklaas, for~ se nærmere p~ 

hvordan ABVV driver arbeidet blant de arbeidløse Lo
kalt. Beliqqenheten er nord for Brussel i retninq av 
Antwe~pen, men p~ Scheldes vestre bredd. Distriktet 
omfatter 7 kommuner med ca.230 000 innbyqqere. I 
byen St.Niklaas bor det 70 000. I distriktet er det 
offisielt 9131 arbeidsløse. Det virkeliqe tallet er 
ifølqe ABVV, ca.50i. større. 1500 er p~ forskjelliqe 
tiltak. En stor qruppe er uten rett til arbeidsløs
hetstryqd. 

St.Niklaas hadde opprinneliqe en stor industrisektor 
bl.a. innafor tekstil. En menqde mindre tekstilbedr
ifter forsvant p~ slutten av 70-tallet. Det var fle
re store skipsverft oq mekaniske bedrifter, særliq i 
Temse. Temse var en del av det qamle industrimiljøet 
p~ Scheldes bredder. Det meste av denne virksomheten 
er n~ enten Laqt ned eller sterkt redusert. Den off
isielle arbeidsløshetsprosenten Liqqer rundt 157..(1) 

St.Niklaas Liqqer i hjertet av Flandern. Faqrørsla 
er dominert av det katolske ACV, de "qrønne". Ar
beidssituasjonen for det sosialdemokratiske ABVV er 
ikke helt e-nkel. 

ABVV - Lokal struktur 

ABVVs ansikt i byen er det interreqionale faqfore
ninqskontoret. Kontoret er "interprofessionalt", dvs 
at det utfører foreninqsarbeide p~ tvers av forbunds 
skillene i ABVV. Der treffer jeq reqional sekretær 
Julien Van Geertsom (2), som er ansvarliq for arbei
det med arbeidsløse, oq Chris Houtman, som er aktiv
ist oq daqliq Leder av Werklozenwerkinq.(3) 

Kontoret Liqqer i en moderne byqninq, som oqs~ huser 
en rekke andre faqforeninqsaktiviteter. Det skal 
foruten arbeidsløse ta seq av all virksomhet som er 
felles eller faller utafor forbundas virksomhet. 
Forbunda bestemmer i belqisk faqrørsle. Det er oqs~ 
de som har penqer. Svært Lite av disse penqene blir 
brukt p~ arbeidet med arbeidsløse. Den eksplosive 
økinqa av arbeidsløsheten har ført til økinq av de 
interprofessionelle ABVV-kontorenes arbeide, oq for
skyvinq av aktiviteten vekk fra faqforbunda. 
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Werklozenwerkinq 

St.Niklaas ABVV st3r for rutiner i tilknytninq til 
utbetalinq av tryqd, for tryqderettsr3dqivinq, for 
kultur- oq unqdomsorqaniserinq. Arbeidet med de ar
beidsløse - Werklozenwerkinq - har etterhvert f3tt 
en fast struktur. Arbeidsløse aktivister blir med 
reqelmessiqe mellomrom innkalt til møter for 3 
diskutere hvilke saker oq politiske linjer som skal 
kjøres. Det kan Lett bli konflikter mellom slike 
aktivistmøter oq de enkelte forbunda. Forbunda vel
qer de 32 medlemmene i styret i det interprofessjon
elle ABVV p3 en konqress hvert 3.3r, oq bestemmer p3 
den mgten ledelsen. For 3 ta hensyn til de arbeids
Løse er det bestemt at en av de 32 skal velqes blant 
de arbeidsløse. Den daqliqe ledelsen bestgr av 7 som 
velqes p3 samme m3te. Det er disse som m3 Løse de 
ueniqhetene som m3tte oppst3. 

Styret bestemte seq for 3 sette iqanq arbeidet med 
arbeidsløse i 1978. Det har ikke vært til 3 unnq3 at 
det er blitt qjort feil. I den første tida var det 
nesten bare reint politisk arbeide. ABVVs politikk 
blei forklart til de arbeidsløse, men de arbeidsløs
es problemer blei ikke tatt opp. For a endre p3 
dette, var det nødvendiq 3 møte de arbeidsløse p3 
deres eqet niv3, oq invitere dem til sjøl 3 delta. 

Kurs 

I 1982 kom kursarbeidet iqanq. Det startet med 
førstehjelp, spr3k, mekaniske faq m.v. I 1983 blei 
det satt iqanq ei opptrappinq. NS blei det et fast 
ukeproqram for deltakerne, med en rekke faq. Faqene 
blei fordelt p3 ukedaqene omtrent som i en vanliq 
skole. Kursene Løper over en periode p3 20 uker. 
Alle kostnadene som ABVV har dekkes ved at 
deltakerne betaler en avqift p3 200 fr. for ABVV
medlemmer, oq 300 fr. for ikke-medlemmer. Som jeq 
har nevnt tidliqere, s3 er hemmeliqheten ved disse 
kursene at deltakerne slipper 3 stemple hver daq. 
Som for Volmacht i Mechelen er dette etter en Lokal 
avtale med arbeidskontoret. 120 fulqte kursoppleqqet 
i 1983. 

Det praktiske arbeidet med 3 orqanisere 
heten - oq sjøve kursene - foreq3r i et 
har hjulpet ti L med 3 skaffe til veie. 
oppussinq av arbeidsløse aktivister. 

kursvirksom
hus som ABVV 
Det er under 

Werklozenwerkinq har ei kjerne med ca.30 aktivister 
i distriktet St.Niklaas. De er orqanisert i komiteer 
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i de forskjelliqe kommunene. De største er 
St.Niklaas med ca.15 medlemmer, oq i Temse, 
medlemmer. 

Økonomi 

byen 
med 8 

Totalt er utqiftsramma p~ ca.125 000 fr. i 1985, men 
det rekner de fleste med er for Lite. Noen av 
aktivistene er p~ tiltak. Det betyr at den reelle 
kostnadsramma er større. Det qjelder bl.a. Chris 
Houtman. Penqene q~r til drift av huset, til ~ 
dekke kostnader ved møtevirksomhet, propaqandamater
iale, aksjoner osv. 

Beløpet er Lavt. Det er tydeliq at mye frivilliq ar
beide blir Laqt ned i tilleqq. Det er oqs~ tydeliq 
at ABVV har Lite penqer ~ bruke p~ dette Lokale ar
beidet. Van Geertsom forteller at noe av qrunnen er 
m~ten kontinqentpenqene blir fordelt p~. Innbetal
inqa skjer til forbundas Lokalforeninqer. 
Størstedelen blir beholdt Lokalt, mens det øvriqe 
blir fordelt mellom sentralt hold oq de 25 reqionale 
seksjonene,- oq en av dem er St.Niklaas. Dette er 
imidlertid sma beløp. Lanqt viktiqere er de direkte 
tilskuddene lokalt fra forbunda. 

Imidlertid er 30-407. av medlemmene arbeidsløse, oq 
alt det praktiske arbeidet med disse faller direkte 
pa ABVV. Forbunda bruker nesten ikke penqer pa ar
beidet med denne qruppa medlemmer. Mens ABVV har sma 
inntekter basert p~ bidraq, far de alle utqiftene 
nar arbeidsløsheten stiqer . 

Etter van Geertsoms oppfatninq vil et eqet forbund 
for arbeidsløse Løse de økonomiske flokene et stykke 
pa veq. Men samtidiq vil ulempene bli større, fordi 
arbeidsløse vil bli h~pløst isolert fra de øvriqe 
faqorqaniserte. Dessuten vil faqforbunda q~ imot et 
eqet forbund, fordi det vil tappe dem for 30-407. av 
medlemmene oq deres kontinqent. 

Splittelse 

ABVV er ikke de eneste som orqaniserer arbeidsløse i 
St.Niklaas. ACV, som er større, driver et Liknende 
arbeide. I tilleqq eksisterer det Lokale, uavhenqiqe 
qrupper. Dessuten har det katolske partiet prøvd ~ 

laqe en komitee av arbeidsløse i Temse. 

Splittelsen mellom ACV, ABVV oq uavhenqiqe qrupper 
viser seq oqs~ her som en svekkelse av den tynqden 
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oq slaqkrafta som kampen mot arbeidsløsheten kunne 
hatt. Manqe qode ideer oq initiativ finner ikke noe 
samla uttrykk. Istedet Liqqer komiteene i konkurr
anse med hverandre, oq bruker aktivisters tid oq 
krefter p~ det. 

Kampen mot arbeidsløsheten er ikke blitt noe nytt 
qrunnlaq for sammarbeide mellom de to Landsorqanisa
sjonene. Særliq har ACVs nære tilknytninq til det 
katolske reqjerinqspartiet qjort det vanskeliq. 

1.Complet indemnise. Kvinner:22.8i., menn:13.7i., tot
alt:15.5i.. Pr.31/12-84. 
2.Gewestelijk Sekretaris. Stillinqen har inqen para
Lell i norsk faqrørsle. De interprofessionelle kon
torene i belqisk faqrørsle har viktiqere oppqaver oq 
større betydninq enn de norske faqliqe samorqanisa
sjonene. 
3.Bade i den katolske oq sosialdemokratiske Lands
orqanisasjonen er det "offisiell" spr~kbruk ~ kalle 
aktive faqforeninqsfolk som ikke er Lønnet for "mil
itants". Det sier mye om hvor forskjelliqe norske oq 
belqiske faqtradisjoner er, at det ikke q~r an ~ 
oversette med det norske ordet "mi ·litant", oq stre
nqt tatt heller ikke med "aktivist". Beqqe disse be
teqnelsene har fatt et politisk innhold. Nar jeq 
bruker ordet "aktivist" i denne framstillinqa er det 
oversettelse av "mi Li tant". 
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DEN KATOLSKE LANDSORGANISASJONEN OG DE ARBEIDSLØSE 

ACV/CSC qjør et stort vesen av at det ikke skal hete 
"werklozen", men "werkzoekende", altsa ikke arbeids
Løs, men arbeidssøkende. Nicole Van den Bernt, som 
er ansvarliq for ACV-"Werkzoekende werkinq" i Fland
ern, beqrunner navnet med at det reint faktisk er et 
mer dekkende oq et mer "objektivt" beqrep. Dessuten 
at det er mere "positivt" enn det naqativt Ladde 
"arbeidsløs". 

Distinksjonen er ikke tilfeldiq. Den uttrykker 
qanske qodt hvordan ACV/CSC ønsker a avqrense seq 
mot "sosialistene" i ABVV/FGTB. Pa sentralt hold i 
ACV/CSC Liqqer bevisstheten om orqanisasjonens spe
sielle historie oq beqrunnelsen for den Lanqt framme 
1 hodet. Den var opprinneliq skapt oq utformet av 
det katolske presteskapet for a demme opp for sos
ialistenes "forsøk pa a forføre arbeiderne". I hele 
dette arhundret har orqanisasjonen vært en del av 
den katolske arbeiderrørsla.(1) Fram til kriqen til
oqmed som medlem av det katolske partiet. Etter 
kriqen blei det katolske partiet reorqanisert, som 
følqe av sitt sammarbeide med nazistene under kri
qen, oq faqrørsla kom dermed i en noe friere 
stillinq. I de siste ara har det utviklet seq 
radikale q~upper innafor den katolske arbeiderrørs
La, oq særliq innafor unqdomsrørsl a <2>, som Leiker 
med ideen om a stifte et eqet radikalt, katolsk ar 
beiderparti. 

Den katolske Landsorqanisasjonen har et qrurinleqqen
de problem i sin massekarakter. Kampen for de 
daqliqe interessene pa Lokalt plan produserer om oq 
om iqjen radikalisme, mens formSLet med ACV/CSC i 
utqanqspunktet var a hindre en slik radikalisme i a 
utvikle seq. For Ledelsen i det katolske partiet oq 
i Landsorqanisasjonen er det utvilsomt fortsatt for 
malet. Uansett har de ikke klart a hindre orqanisa
sjonen i a utvikle seq i sosialdemokratisk retninq. 

En rik orqanisasjon 

ACV/CSC er en rik orqanisasjon, med sine 1.2 mill. 
medlemmer, oq qode forbindelser med det katolske 
partiet oq med velvilliqhet fra manqe arbeidsqivere. 
Det preqer alt jeq har sett av orqanisasjonen. Fra 
dens fashonable hovedkvarter i qlass oq marmor pa 
Rue de la Lois ikke lanqt fra Schumansenteret , til 
den evnen som lokalavdelinqa i Hasselt hadde til a 
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produsere dyre oq fine trykksaker. Kontrasten til 
ABVV/FGTBs nedslitte hovedkvarter var slaende. 

Min hovedkilde om ACV/CSC sentralt, Nicole Van den 
Bernt, forteller om en velorqanisert struktur, med 
manqe mennesker involvert p3 ulike plan. Som Leder 
av werkzoekenden werkinq i Flandern, har hun kontor 
hovedkvarteret p3 Rue de la Lois. Her har hun oqsa 
en sekretær til 3 hjelpe seq. 

Van Den Bernt er ansvarliq overfor det nasjonale 
byraet, den øverste Ledelsen i ACV/CSC. Hun inn
rømmer at hun har qanske "stramme tøyler". Alle nye 
utspill rna qodkjennes pa høyeste plan. Flere qanqer 
har hun blitt nektet a ta initiativ som det har vært 
stemninq for i orqanisasjonen i Flandern, f.eks 3 
støtte "Jonqerenmars voor werk"(3). Jeq skal komme 
nærmere tilbake til denne aksjonen seinere. 

Starten i 1980 

Arbeidet med a orqanisere arbeidsløse startet i 
1980. Første problem var at de arbeidsløse bare kom 
for a fa utbetalt tryqda si . Problem nummer to var 
at yrkesaktive ikke hadde stor interesse for dette 
arbeidet. For det tredje oppsto det en konflikt om 
prioriterinqer. Det var nemliq oqsa startet opp ar
beide med kvinnespørsmaL, som krevde sitt. Til slutt 
blei det satt av folk til werkzoekenden werkinq bade 
reqionalt oq pa Landsbasis. Men deres arbeidsoppqav
er blei ikke nærmere diskutert oq definert. Det 
samme qjaldt planer for den videre utviklinqen av 
orqanisasjonen. Arbeidet blei satt iqanq, men uten 
at maL oq midler var nærmere diskutert. 

I denne situasjonen kom det en henvendelse fra 
Universitetet i Leuven, med tilbud om a Laqe en 
undersøkelse oq et forslaq til plan. Et av forslaq
ene var at det var et nøkkelspørsmaL 3 trekke de ar
beidsløse med i orqanisasjonsstrukturen, for a oppna 
en forbindelse mellom arbeidsløse oq yrkesaktive. 
Dette har dannet qrunnlaqet for forslaq om 
representasjon for arbeidsløse pa ulike plan i orq
anisasjonen i Flandern. 

Werzoekenden werkinq i Flandern 

I Flandern arbeider 37 personer pa heltid med ar
beidsløshetsspørsmaL oq arbeidsløse, innafor ramme
ne til de reqionale seksjonene i ACV. Utenom dette 
apparatet fantes det opprinneliq aktivistkomiteer 
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som dreiv forskjelliq arbeide, sa som kurs, 
verksteder, aksjoner osv. De ønsket a oppna en 
orqanisatorisk tilknytninq til ACV -werkzoekenden 
werkinq, oq de ønsket a trekke større qrupper av ar
beidsløse med. 

Dette var utqanqspunktet for to tiltak. Det ene var 
et forslaq om a satse stort pa kursvirksomhet, bl.a. 
ved a friste med frihet fra stemplinqstvanq hver 
daq. Dette drives idaq i stor malestokk. Et eksempel 
pa det, er den Lille byen Herentals, hvor ACV har 
600 pa slike kurs. Det store tallet betyr ikke at 
komiteene ikke driver med andre tinq i tilleqq. Van 
Den Bemt nevner arbeide med lokal sysselsettinq, ved 
hjelp av alternative arbeidsplasser oq smaverksted
er, utqivelse av informasjonsmateriale, politiske 
kampanjer oq aksjoner. Et spesielt tiltak er a ta 
kontakt med faqforeninqer i Lokale bedrifter, for a 
ta dem til a kreve at det blir oppretta jobber for 
arbeidsløse i bedriftene. Dette er sjølsaqt ikke sa 
enkelt~ 

Det andre tiltaket qikk ut pa a sikre at represen
tanter fra aktivistkomiteene blei representert i de 
reqionale ACV-orqana. Dette er vedtatt pa inter
reqionalt plan i ACV (4), oq satt ut i livet i 
Kortrijk oq Tornout. Det er oqsa vedtatt at repre
sentanter for den Lokale aktivistkomiteen kan delta 
pa møter i lokalavdeliqene i faqforbunda. Endeliq er 
det bestemt a opprette en staende komitee for ACV
w~rzoekenden werkinq for hele Flandern fra juni 
1985. Komiteen vil ta forslaqsrett overfor ACV. 

Det kan ikke herske tvil om 
aktivistkomiteer er pa full 
struktur. Det qjenstar a se hva 
til for ACVs politikk. 

at arbeidsløse oq 
fart inn i ACVs 
det i praksis fører 

Suspender- ikke avskaff paraqraf 143 

I flere viktiqe spørsmaL er ACV/CSC pa kollisjons
kurs med sitt aktive qrunnplan. Ikke minst qjelder 
det i spørsmalet om paraqraf 143, som det er et 
massivt krav om a avskaffe. ABVV/FGTB ønsker oqsa 
a avskaffe den. Men reqjerinqen, som er dannet av 
det katolske partiet, ønsker a beholde denne para
qrafen. 

Van den Bemt mener at Belqia har et svært Liberalt 
tryqdesystem idaq, oq at innstramminqer qodt kan bli 
resultatet hvis paraqrafen blir fjernet. Hun sier at 
de liberale qar inn for a fjerne paraqrafen, oq 
istedet innføre en tidsavqrensninq pa rett til tryqd 
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pa 2 ar. ACV krever derfor istedet suspensjon av 
paraqrafen, dvs. at den fortida blir satt ut av 
kraft. For a fa qjort noe med alle vilkarliqhetene 
som oppstar som følqe av hvordan paraqrafen blir 
praktisert, foreslar ACV at det blir opprettet "rad
qivinqskomiteer" med representanter fra faqrørsla, 
arbeisqivere oq arbeidskontor. Disse komiteene ma fa 
ansvaret for a ta beslutninqer etter påraqrafen. 

Van den Bernt Leqqer ikke skjul pa at ACV-werkzoeken
den werkinq har fatt forbud fra ACVs Ledelse mot a 
trekke iqanq aksjoner for a ta fjernet paraqraf 143. 
Reqjerinqas krav til "parlamentarisk spillerom" over 
styrer ACV, oq brinqer orqanisasjonen inn i konflikt 
med sitt eqet qrunnplan. Sammarbeide med ABVV blir 
umuliq. 

Kravet om redusert arbeidstid for a skape flere 
jobber støttes av ACV. Orqanisasjonen krever full 
lønns- oq stillinqskompensasjon. Men timekravet blir 
ikke konkretisert. Istedet kreves det "tilstrekke
liq" reduksjon til a redusere arbeidsløsheten "ves
entliq". Iqjen brinqes ledelsen inn i konflikt med 
qrunnplanet, som ønsker et konkret krav. Aksjonsen
het med ABVV om et konkret krav blir torpedert. 

Under "Jonqerenmars voor werk" blei dette qrunnen 
til at ACV ikke kom ut med støtte. Et av hovedkrava 
var 32-timers uke. ACV henviste istedet til EURO-LOs 
krav om 34f35 timers uke, oq hevdet at veqen matte 
qa via 38-timersuke oq 35-timersuke før kravet om 
32-timersuke blir stilt. Mens ACV ikke fikk lov til 
a støtte, var det flere av de øvriqe katolske ar
beideroraqnisasjonene som støttet, f.eks ACVs unq
domsorqanisasjonen "ACV-Jonqeren" oq den katolske 
arbeiderunqdommen "KAJ". Derimot sa lyktes det a fa 
til et sammarbeide med ABVV om a støtte den tyske 
metallarbeiderstreika i 1984, under parola: "ACV
ABVV: Solidair met Duitse metaalarbeiders. 35!" 

ACVs bruk av ressurser pa arbeidet med arbeidstøse 
er stort. Lanqt større enn ABVVs, oq uten sammenlik
ninq større enn TUCs i Storbritannia. Det samme 
store forbruket ser vi Lokalmiljøet, der ACV star 
fram med en velsmurt oq velutstyrt orqanisasjon. 

ACV i Limburq 

I Belqias nordøstre hjørne liqqer provinsen Limburq 
med sine 50 000 arbeidsløse oq arbeidsløshetsprosent 
pa 25, den høyeste i Landet<5>. Som vanliq er ar
beidsløsheten for kvinner Lanqt større enn for menn. 
Oqsa pa dette omradet har Limburq Landsrekord, med 
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44.4X. 

Johan Lamers er ansvarliq for koordinerinqen av 
arbeidet i provinsen. Han har hovedkvarteret sitt i 
ACV-huset i Hasselt. Med seq har han 7 andre 
heltidsansatte for a dekke ACV-werkzoekenden werkinq 
i hele provinsen. Men dette er bare toppen av 
isfjellet. Det finns i tilleqq ca.SO aktivistkomi
teer, som i følqe Lamers drives av ca.2000 aktivist
er. Dette tallet virker utroliq stort. For a ta et 
beqrep om størrelsen, kan vi sammenlikne med norske 
forhold. Limburq har omlaq Like manqe reqistrerte 
arbeidsløse som hele Norqe (p.t), med en befolkninq 
som er Litt under 10X av Norqes. I norsk faqrørsle 
finns det ikke en eneste person som er heltidsansatt 
for a arbeide med arbeidsløshet. Talla pa aktivister 
har endret seq drastisk .med endrinqa av omfanqet av 
lediqheten, men enda mer med endrinqa av arbeids
markedspolitikken. Ettersom unqe Lediqe i Norqe 
etter kort tids Lediqhet blir satt p3 tiltak, "for
svinner" de som Lediqe. Men sjøl før denne poli
tikken var utviklet, var ikke p3 noe tidspunkt tall
et pa aktivister over 150-200, da det var p3 det 
høyeste rundt midten av 1984. 

Det er laqt stor vekt pa kursvirksomheten. I hele 
provinsen er 94 kurs i svinq. 

En menqde materiale produse r es om forskjelliqe sider 
av arbeidslø~heten. Brosjyrer som henvender seq til 
arbeidsløse finns pa flere sprak, bl.a. italiensk oq 
flere asiatiske spr3k. Manqe innvandrere har slatt 
seq ned i Limburq opp qjennom tidene, særliq fordi 
qruvene qa sikre jobber. Slik er det ikke Lenqer. 
Bare ett qruveannleqq er fortsatt drift. det 
Liqqer i Genk i Limburq. 

Tentenkamp i Hasselt 

Et eksempel pa tiltak for a ta kontakt med arbeids
Løse vare en teltleir -"Tentenkamp"- som blei arran
qert i Hasselt i slutten av september i 1984. Et 
stort forsamlinqstelt blei satt opp pa et lett 
synliq sted like ved en stor motorveq. Et proqram om 
hva som skulle skje blei spredd med løpesedler oq 
tatt inn i avisene i Hasselt. Her fikk arbeidsløse 
tryqderettsr3d oq tips om jobber. Debatter om 
arbeidsløsheten blei arranqert. Oppmøte var kl.0900 
hver daq. Det qjorde det oqsa muliq a laqe aksjoner 
med de som deltok. Løpesedler blei delt ut pa skoler 
oq bedrifter i nabolaqet. Deltakerne blei oqsa 
trukket med pa laqe stands om unqdomsarbeidsløshet
en. Besøk blei arranqert i forskjelliqe orqanisasjo-
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ner i Hasselt. Teaterstykket "Crisiscabaret" blei 
vist. Dette teaterstykket var Laqd av 8 Lokale akti
vistkomiteer i sammarbeide, oq var et sterkt anqrep 
pa reqjerinqas arbeidsløshetspolitikk. Jeq fikk sjøl 
anledninq til a se stykket da det seinere blei 
oppført pa en ACV-fest i Hulst under tittelen "Kaba
ret Zonder Werk"(6). 

Det La utvilsomt 
teaterstykket. Et 
svinq. 

mye arbeide bak teltleiren oq 
stort antall aktivister var i 

1.ACW, Allqemeine Catolische Werkerbond. ACW var en 
viktiq del av det katolske standsapparatet i Belqia. 
Dette apparatet orqaniserte arbeidere, bønder oq 
arbeidsqivere sammen i en katolsk blokk. Form~Let 

med denne var a sikre at de katolske arbeiderne oq 
bøndene følte større samhøriqhet med de katolske ar
beidsqiverne, enn med sine ikke-katolske yrkesbrødre 
oq dermed hindre utviklinqa av klassebevissthet, som 
den katolske kirke mente ville bryte ned samfunnet. 
Den standsmessiqe orqaniserinqa av det katolske app
aratet braut sammen i 1945. 
2.KAJ. 
3.Unqdomsmarsjen for arbeid. 
4.Altsa i Flandern, men ikke i CSC-Vallonia. 
S.Alle prosentall er "chomeu r s complets indemnises". 
Talla er pr.31/12-84. 
6.Kabaret uten arbeid. 
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FGTB I CHARLEROI 

I Charleroi i Vallonia er hele qruvemiljøet full
stendiq rasert. Som i Limburq sa har det oqsa her 
etterlatt seq flernasjonale miljøer av arbeidsløse. 
Splittelsene mellom yrkesaktive oq arbeidsløse er 
iferd med a bli et lanqvariq oq vanskeliq problem. 

25 000 var offisielt arbeidsløse ved utqanqen av 
1984. FGTB hevder at det virkeliqe tallet er Lanqt 
høyere, ca. 35 000 tilsammen. Den offisielle prosen
ten er 23. Det er altsa en passeliq norsk by som er 
til "overs" i Charleroi. Det qjelder forøvriq ikke 
bare menneskene. F! steder i Belqia hadde jeq som 
her følelsen av at store deler av byen sjøl er blitt 
et museum. For dem som liker qamle industribyer er 
Charleroi Likevel en vakker by. Den dekker det 
eneste høydedraqet i omr!det oq assida ned mot elva 
Sambre, oq over p! den andre sida av elva. Manqe 
slaqqhauqer omqir byen som utbrente vulkaner, oq 
minner om byens str8Lende fortid som senter for 
kull, v8pen- oq qlassindustri, oq manqe andre indu
strier. 

Charleroi har sett harde tider før. Generalstreiker 
oq faqliqe kamper har hatt sitt sentrum her. Byen 
har sett militær terror, oqs! i fredstid. 

FGTB har sitt interreqionale kontor halveqs oppe i 
assida.<1> Der summer det av aktivitet. Jeq tar ei 
innførinq i FGTBs arbeide av tillitsmenn p! huset. 
Mine hovedquider er Pascale Colichio oq Daniel Piron 
som har arbeidsløshetsspørsmal blant sine arbeids
oppqaver. Men som oqs! jobber med innvandrer-, unq
doms- oq kvinnespørsm!l. 

I motvind 

FGTB har ikke noen direkte daqliq kontaktflate med 
arbeidsløse. Men det finns ca. 20 FGTB-komiteer for 
arbeidsløse som qjør mye av det ytre arbeidet. En 
qanq i m!neden samles de ansvarliqe i komiteene til 
et møte med FGTB. 

Ellers er det aktiviteter hver daq i tilknytninq til 
stemplinqa. Representantene for aktivistkomiteene 
stiller opp p! stemplinqsstedene, oq setter iqanq 
med r8dqivinq, utdelinq av Løpesedler, aksjoner etc. 
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Her som andre steder leqqes det stor vekt pa kurs. 
For det formalet er det stiftet en eqen studieorqan
isasjon her i Charleroi, som orqaniserer kurs, 
skaffer arbeidsløse Lærere til undervisninqa, oq 
ikke minst, skaffer dem Lønn.(2) Bak orqanissasjonen 
star bade FGTB oq esc. Lærerne Lønnes over et state
liq tiltak som heter Code Special Temporaire <CST), 
som er tilqjenqeliq for lærere med mere enn 2 8rs 
arbeidsløshet. Kontraktene lønnes som beqynnerstill
inqer i staten, oq er av 5 8rs variqhet.<3> Ca.200 
deltar p8 kurs hvert semester. 

Lokalkomiteene driver oqsa kampanjer mot reqjerinqas 
økonomiske politikk. I slike tilfeller koples FGTBs 
appaarat inn. I november 1984 blei det f.eks avholdt 
et stort møte om paraqraf 143. Særliq manqe kvinner 
blir rammet av den. Dette er en viktiq sak som alle 
arbeidsløse er opptatt av. 

En av qrunnene til at lokalkomiteene er viktiqe for 
FGTB, er at forbunda ikke foretar seq noe med sine 
arbeidsløse medlemmer. P8 tross at at de hover inn 
kontinqentpenqer oqsa fra dem. Dette er den 
eqentliqe qrunnen til at det er umuliq a tenke seq 
at forbunda ville qodta a samle alle arbeidsløse i 
et forbund. Her er det først oq fremst et spørsmal 
om økonomi, men oqsa om kontroll. Enkelte forbund, 
som f.eks tekstil her i Charleroi, har ca. 70k av 
sine medlemmer arbeidsløse. Men det er de 30k yrkes
aktive som ~estemmer i forbundet. 

Piron leqqer ikke skjul pa at arbeidet er vanskeliq, 
oq at det er mye motqanq. FGTBs arbeide med arbeids
Løse har n8 paq8tt i 3 8r. I 5-6 ar før det, blei 
det ikke qjort noe spesielt med arbeidsløse, pa 
tross av at talla steiq. Klimaet er na i ferd med a 
bli vanskeliqere. Reqjerinqas propaqanda om at FGTB 
har skylda for arbeidsløsheten har et visst 
qjennomslaq. Det samme qjelder hetsen mot innvand
rerne.(4) 

Slutt p8 daqliq reqistrerinq - enklere utbetalinq? 

FGTB-Charleroi reqner med at det kan komme forslaq 
om a fjerne den daqliqe reqistrerinqa pa arbeidskon
toret. Dermed vil det bli hapløst vanskeliq a ta 
kontakt med de arbeidsløse. Det foreliqqer et 
forslaq om at utbetalinqa av arbeidsløshetstryqd, 
som idaq skjer qjennom FGTB oq esc, skal endres, 
slik at den i framtida vil bli foretatt direkte 
fra staten til den enkelte. Reint teknisk skjer ut
betalinqa idaq ved at penqene overføres fra banken 
til den arbeidsløses konto. Kontonummeret f8r banken 

92 

www.larsborgersrud.no



fra FGTB/CSC, etter tillatelse fra den arbeidsløse. 
Til banken kommer penqene fra arbeidsdepartementet. 
En "automatiserinq" kan skje enkelt ved at departe
mentet overfører penqene direkte til kontoen, oq at 
arbeidskontoret star for reqistrerinqen av konto
nummeret. Sjøl om slike endrinqer kan seile under 
"avbyr1!kratiserinqas" navn, er FGTB klar over at 
hensikten med dem er a svekke faqrørslas kontakt
muliqheter med de arbeidsløse. 

Av eqne tiltak for a bedre kontakten nevner Piron at 
det er etablert 2 kafeer for arbeidsløse i byen, med 
Lave priser, oq med Lokaler for spill. 

"la carte rouqe" 

Sia 1984 har FGTB qitt ut en eqen avis for arbeids
Løse i Vallonia. Den produseres i Brussel, men laqes 
av FGTB-ansvarliqe i Vallonia,- av dem Piron oq 
Colichio fra Charleroi. 

Avisa heter "la carte rouqe", som betyr "Det røde 
kortet", etter stemplinqskortet, som har en ubest
emmeliq rødaktiq farqe. Avisa kommer en qanq i 
m3neden, oq spres i stort opplaq. Mitt inntrykk av 
den er at den er kjedeliq oq Lite tiltalende. Hoved
innholdet er opplysninqer om hva de forskjelliqe 
FGTB-komit~ne fortar seq, oq hvordan de kan 
kontaktes. FGTBs politikk blir presentert p3 en 
slaqordaktiq mate. Avisa er antakeliq best eqnet til 
a holde kontakten med de vanliqe aktivistene, "Les 
militants". Den er qanske forskjelliq fra "Weerwerk" 
oq "Karten op Tafel" som utqis av ABVV i Flandern. 

Unqdomsmarsj oq skolestreik 

Charleroi har vært et tynqdepunkt i FGTBs oq hele 
Belqfas faqforeninqshistorfe. Det samme qjelder mob
iliserinqa mot arbeidsløsheten. Et qodt eksempel p8 
det var den skolestreika mot unqdomsarbeidsløsheten 
som blei arranqert i januar 1985. Den hadde sitt 
tynqdepunkt 1 Charleroi. Før jeq forteller nærmere 
om skolestreika, m3 jeq komme inn p3" unqdomsmarsjen 
for arbeid", som var inspirasjonskilden. 

"Jonqerenmars voor werk" 

13.mai 1984 samlet tusener av arbeidsløse unqe seq i 
Brussel sentrum, for a marsjere mot arbeidsløsheten. 
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manqe av dem kom fra Charleroi. Men ellers kom de 
fra hele Belqia. Det sto et qediqent apparat bak. Et 
70-talls orqanisasjoner fra Flandern, Vallonia oq 
Brussel hadde mobilisert i flere uker. Manqe steder 
hadde det vært Lokale arranqementer den siste uka oq 
den siste daqen før marsjen. Med enkelte unntak <f. 
eks.ACV/CSC sentralt) støttet alle orqanisasjoner 
som kunne mistenkes a ha noe med arbeidsløshet a 
qjøre, marsjen. Det samme qjorde veldediqe orqanisa
sjoner. 

Marsjen blei ei styrkeprøve for det radikale Belqia 
1 vid forstand. Slik oppfatttet oqsa reqjerinqa 
saka. Mobiliserinqa mot marsjen var oqsa sterk, bade 
i oponionen oq politimessiq. Gendarmeri oq over
vakinqspoliti satte iqanq med storkontroll av iden
tifikasjonspapirer pa t-baner oq pa jernbanestasjo
nene i sentrum av byen. Oppmøtestedet pa Roqier
plassen blei passet nøye pa. Provokatører blandet 
seq med demonstrantene. Det matte ende med opptøyer, 
bilbrenninq, steinkastinq oq opprørspoliti. Det 
skjedde ved Anderlecht-porten, der marsjen sluttet 
p8 sitt vis. Kildene opererer med fra 10- til 20 000 
pa antall deltakere. Konservative aviser prøvde 
etterpa a qjøre marsjen til en ubetydeliq affære.(5) 

I oppropet til marsjen, 
slutten av februar 1984, 
hovedplattform: 

som blei offentliqqjort 
er følqende referert som 

"Flere jobber oq kortere arbeidstid 32-timers 
uke. rett til tryqd for alle arbeidsløse- minimum 19 
000 fr./mnd oqsa for de som slutter skolen. Billiqe 
oq qratis kollektive qoder for arbeidsløse. Mot at 
lanqtidslediqe mister retten til tryqd." 

En av de manqe parolene om 32-timersuka var: "32-
timersuka uten tap av Lønn= 300 000 nyansatte. La 
bankene oq de rike betale." 

Unqdomsmarsjen blir tolket, vurdert, veiet oq disku
tert av alle som er opptatt av den belqiske arbeids
Løsheten. Den var en stor beqivenhet, et forsøk p8 
samlinq av krefter. 

En Liknende marsj blei arranqert i 1982. Denqanq 
samlet marsjen mellom 20- oq 30 000 deltakere. Arr
anqørene bak marsjen i 1982 opprettet en komitee som 
skulle fortsette arbeidet, oq ta initiativ til en 
ny marsj i 1984. Den viktiqste forskjellen mellom 
qrunnlaqet til marsjen i 1982 oq 1984, var at 
marsjen i 1982 ikke krevde full Lønnskompensasjon 
for arbeidstidsforkortinqa. FGTB sentralt qikk ikke 
med pa a stille dette kravet i 1982. 

94 

www.larsborgersrud.no



En Landsomfattende komitee for a forberede en ny 
marsj i 1986, blei nedsatt etter marsjen i 1984. 

Skolestreika i 1985 

Da den Landsomfattende komiteen for unqdomsmarsjen 
bestemte seq for ikke a ta noe initiativ til 
aksjoner i 1985, tok noen av de deltakende orqanisa
sjonene initiativ til a Laqe en skolestreik med om
trent det samme qrunnlaqet, men med større vekt p! 
situasjonen for elever pa tekniske skoler.(6) Disse 
elevene er mellom 11 oq 16 ar. Tynqdepunktet for 
aksjonen L! i Charleroi. 

Aksjonen startet med at det blei delt ut en Landsom
fattende Løpeseddel. Løpeseddelen var et spørre
skjema, som Lanserte ideen om en skolestreik den 30. 
januar 1985. Løpeseddelen blei delt ut p! skolene 
om morqenen en daq tidliq i januar, oq samlet inn 
iqjen ved skoleslutt om kvelden samme daq. I 
Charleroi kom ca. 107. av løpesedlene i retur, med 
svar p! spørsmal om paroler, krav oq aksjonsformer. 
De som hadde underteqnet svara, blei kontaktet for a 
danne Lokale aksjonskomiteer. Om morqenen den 
30.januar møtte aktivistene fram ved skoleportene 
med roperter, oq elevene qikk i toq qjennom byen, 
fra skole til skole. Til slutt var deltakerne i 
Charleroi ~ommet opp i et antall pa 2500.(7) 

Liknende aksjoner var det samme daq i andre byer i 
Landet. Noe over 6000 deltok tilsammen . 

Nar det qjelder kravene, blei det Laqt stor vekt pa 
a fa fjernet bestemmelsen om at skoleelever ma vente 
i 150 daqer etter at de har reqistrert seq for a ta 
rett ti L tryqd. Dette er qrunnen ti L at de ma 
reqistrere seq den 30.januar,- aksjonsdaqen. Skatte
spørsmalet var oqsa i forqrunnen. Det er qenerell 
skattefrihet i Belqia n!r Lediqhetsperioden strekker 
seq over hele aret. Hvis du finner en jobb, ma du 
svare for 107. skatt i hele aret. Men, hvis du finner 
en jobb, oq du ikke har betalt 107. forskuddsskatt, 
sa far du en straffeskatt pa 22.57.! Systemet med 
straffeskatt tvinqer arbeidsløse til i virkeliqheten 
a lane penqer til staten. Hardest rammer det skole
sluttere, som har Lavest tryqd. 

Skolestreika qa initiativtakerne blod p! tann, oq 
det arbeides na for en ny aksjon seinere p! aret. 

1.8oulevard Devreaux 36-38. 
2.0rqanisasjonen heter "FUNOC- stiftelsen for et 
apent samfunn i Charleroi". 
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3.Personer p~ CST-kontrakter faller utafor den off
isielle arbeidsløshetsstatistikken, det samme som 
personer p~ tiltak i Norqe. Antallet personer pa 
CST-tiltak i utqanqen av oktober 1984 var 13 500, av 
en samlet tiltaksmasse p~ 123 000. 
4.For eqen del kan jeq føye til mot kvinnene, som 
under inntrykket av den Lammende arbeidsløsheten er 
blitt skjøvet helt ut av den offentliqe interessen. 
sa vidt jeq kan forsta star kvinnekampen mye svakere 
i Belqia idaq enn for 10 ar siden. 
S."Mini-unqdomsmarsj endte opp med ~ Laqe brak", var 
oppslaqet i reportasjen i den konservative avisa 
"Die Standard" i Brussel den 14.mai. 
6.Initiativet kom fra Rebelle/Rote Jeuqd, som er 
unqdomsorqanisasjonen til PVDA/PTB. 
?.Hovedkilden til skolestreika i Charleroi er Mare 
Vanderleyden, en av initiativtakerne i Charleroi. 
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AVSLUTNING 

N~r dette blir skrevet er vi inne i en konjunktur
oppqanq i Norqe. Summen av reqistrerte arbeidsløse 
oq deltakere p~ arbeidsmarkedstiltak er ca. 80 000. 
Den reqistrerte lediqheten har sunket med ca. 20 000 
fra høsten 1984 til høsten 1985. Men i det europe
iske OECD-omr~det stiqer arbeidsløsheten enda.(1) 
Den har n~ passert .20 millioner, oq utqjør over 11% 
av arbeidsstyrken. 30 mill.er ikke lenqre noe fjernt 
m~l. 

Arbeidsløsheten er blitt noe redusert i Norqe. Det 
er to qrunner til det. For det første har antallet 
Lediqmeldte jobber steqet som følqe av konjunktur
oppqanqen. For det andre er økonomien fortsatt 
s~pass romsliq, at den qjør det muliq med en meqet 
utstrakt bruk av arbeidsmarkedstiltak. I Norqe q~r 
Like manqe p3 tiltak som tallet p3 reqistrerte 
heltidslediqe. Dette ma være nær verdensrekord. I 
Storbritannia oq Belqia er prosenten Liten i for
hold: 

Storbritannia: 

12.64% <4~5 000 l 3 284 000 pr.1319-84) <2> 

Belqia: 

24.07% <123 000 l 511 000 pr.30110-84) <3> 

Norqe: 

66.67% 
70.69% 
92.68% 

(40 000 l 60 000 pr.30110-84> <4> 
(41 000 l 58 000 pr.30111-84) <4> 
<38 000 l 41 000 pr.30111-85> <4> 

Den omfattende bruken av arbeidsmarkedstiltak i Nor
qe har ikke vakt stor politisk strid, oq qrunnen til 
det er at de absolutte tallene fortsatt er sma. 

Hvordan utviklinqa i Norqe vil 
manedene er svært usikkert. 
spar fortsatt reduksjon. 

bli i de nærmeste 
Kommunaldepartementet 

Forutsetninqa for det er fortsatt høykonjunktur oq 
stabile oljelqassinntekter. Nar det qjelder det 
siste, er det sannsynliq at oljeprisen star foran en 
vesentliq reduksjon vinteren 85-86. Synker den Lanqt 
nok, er det inqen qrunn til reqne med at oppqanqen 
fortsetter. 
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Hvis Norqe ikke hadde hatt olje/qassinntektene, 
ville den samme økonomiske oq sosiale utviklinqen 
skjedd her som n~ skjer i de kontinentale europeiske 
land. Arbeidsløsheten hadde oqs~ vært "kontinental". 

Det er viktiq ~være klar over at det er OPECs til
tak fo~ ~ holde prisene oppe som har qjort dette 
muliq. Norqe som hele tida har nektet a samarbeide 
med OPEC, selqer dyr olje. OPECs Lanqt billiqere 
olje vil presse fram prisfall hvis orqanisasjonen 
øker produksjonen slik situasjonen er pa oljemarked
et idaq. 

Hvis prisreduksjonen blir stor nok, vil bunnen falle 
ut av den norske arbeidsmarkedspolitikken, oq den 
norske høykonjunkturen. 

Det er altsa muliq at arbeidsløsheten iqjen vil sti
qe i Norqe. 

Samfunnet vi L aldri "hjelpe" 

Høy arbeidsløshet er sprenqstoff i samfunnet. I Land 
som Belqia oq Storbritannia er den tema i all 
økonomisk debatt. Det kan neppe være tvil om at det 
borqerliqe samfunnets politikere ser pa arbeidsløs
heten som rprenqstoff, sjøl om manqe av dem oqsa ser 
pa den som et qode, eller et "nødvendiq" onde 
disse landa. Som et middel til "omstillinq" i økono
mien, som et pressmiddel pa prisen pa arbeidskrafta, 
oq som et qenerelt pressmiddel mot arbeiderklassen 
oq faqrørsla. 

Det er qodt dokumentert at qrensene for hva som kan 
"qodtas" av arbeidsløshet oq elendiqhet er høyst 
tøyeliqe.<S> Det finns inqen qrense for hva den 
borqerliqe moral kan qodta av elendiqhet for andre. 
Det som avqjør om det sprenqstoffet som liqqer i ar
beidsløsheten blir utnyttet til de arbeidsløses oq 
arbeiderklassens beste, er kun dem sjøl. Denne er
kjennelsen oppstar ikke spontant . Tvertimot brukes 
store ressurser i samfunnet pa a tilsløre dette, oq 
a skape passive forventninqer om veldediqhet oq om
skolerinq. Den arbeidsløse skal qjøres til en stakk
arsliq, avæpnet framtoninq, som tilpasser seq sin 
elendiqhet. 

Om de arbeidsløse tilpasser seq oq bøyer nakken, er 
avhenqiq av om faqrørsla qjør det. Den enkelte 
arbeidsløse h~per p5 individuelle Løsninqer. At hans 
skjebne før eller seinere skal bli overtatt av en 
annen. Statistisk sett vil det fortsatt skje for de 
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fleste arbeidsløse i Belqia oq Storbritannia. Men 
faqrørsla oq arbeiderrørsla vil vite at inqentinq 
har skjedd om Hansen har tatt Nilsens plass. Kapita
lismen har fortsatt for f~ arbeidsplasser. Faqrørsla 
m~ heve seq over individuelle Løsninqer, oq feste 
oppmerksomheten p~ de samfunnsmessiqe. 

I Belqia oq Storbritannia har faqrørsla vist at de i 
det store oq det hele har utviklet metoder til~ st~ 

imot presset nedenfra, oq til ~kunne Leve med stor 
arbeidsløshet. Jeq tror ikke en tilsvarende stor ar
beidsløshet vil være politisk muliq i Norqe, sjøl om 
den skulle bli økonomisk muliq. P~ tross av klasse
skiller er den alminneliqe norske arbeider i eqne 
øyer en velholden person. Norqe er Lite, oq de rike 
er svært synliqe. De "nyrike" i Norqe blir sett p~ 

som snyltere, p~ tross av Daqbladet oq "penqeblad
ene". Bare en qanq tidliqere i moderne norsk 
historie har plutseliq rikdom q~tt sammen med plut
seliq fattiqdom. Det skapte revolusjonsbølqen etter 
den første verdenskriqen. 

Hva det norske samfunnet vil qodta 

I det norske samfunnet finnes det politiske tradi
sjoner i arbeiderklassen oq i mellomskikt som er 
sterkt demokratiske oq folkeliqe. De er der fortsatt 
12 ~r ette~ folkeavstemninqa mot EF. At de fortsatt 
virker er samfunnet fullt av teqn p~,- fra den nye 
leqmannsvekkelsen til kulturkampen mot "Jante" (6), 
fra kampen mot nedleqqelsen av Odda til kampen mot 
nedleqqelsen av Kirkenes. 

Det fins politiske oq kulturelle tradisjoner i Norqe 
som har mere til felles med Liknende forhold i Finn
Land oq Island enn med Belqia oq Storbritannia. Ut
viklinqa av oljeøkonomien har skapt noe nytt, men 
enda er vi "norske" de fleste av oss. 

En drastisk økinq av arbeidsløsheten vil bli møtt 
med sterk motstand. Arbeidskraftsmyndiqhetene er 
klar over den lave toleranseqrensa, oq er forberedt 
p~ ~ satse store midler p~ ~ holde de lettest 
mobiliserbare qruppene unna heltidstediqhet <unqe 
oq middelalderliqe menn, -unqe oq barnløse kvinner). 

Arbeidskraftsmyndiqhetenes viktiqste m~lsettinq vil 
være ~ hindre arbeidsløse ~ opptre som en ei orqani
sert qruppe, synliq i samfunnet, oq ~ hindre at det 
oppst5r en orqanisert enhet mellom slike qrupper oq 
faqrørsla . 

ALL erfarinq til n~ i 1984-86 tyder pa at dette er 
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nøkkelspørsm~L- Arbeidskraftsmyndiqhetene har for
st~tt at det dreier seq om ~ hindre at arbeidsløse 
blir ei pressqruppe i sammarbeide med faqrørsla. 

For faqrørsla oq arbeiderrørsla blir det motsatt. 
For ~ forandre samfunnet oq f~ slutt p~ arbeidsløs
heten er det nødvendiq ~ orqanisere de arbeidsløse 
til pressqrupper. Men faqrørsla m~ være klar over at 
ei impotent, sjøltilfreds faqrørsle som ikke har 
interesse for~ endre tinqenes tilstand, ikke har 
noen tinq ~tilby arbeidsløse. Ei slik faqrørsle har 
mer ~ Lære enn ~ Lære bort. 

Britisk faqrørsle 

orqaniserer strenqt tatt ikke arbeidsløse i det hele 
tatt, p~ tross av manqe "Centre for Unemployed". Det 
blir ikke Laqd orqanisasjoner for arbeidsløse, med 
unntak av opposisjonelt arbeide i steder som New
castle oq Birminqham. Arbeidsløse kan ikke bli faq
orqanisert, med unntak av TWGU i Merseyside. 

Store Landsomfattende aksjoner som "March for Jobs" 
har blitt kjempet qjennom oq arranqert av qrunnplan
et i faqrørsla. Sentrene blei oqs~ satt iqanq fra 
Lokalt aktivistplan, oq i sin første tid ikke støtt
et fra sentralt TUC-hold. Dette har endret seq, oq 
na forsøke,. TUC a orqanisere senter-"rørsla". 

Manqe av sentrene funqerer bra innafor sine rammer. 
De qir tryqder~d, arranqerer kurs, Laqer komiteer 
som samler inn til arbeidere i streik osv. MSC <ar
beidsdirektoratet) har imidlertid stor innflytelse, 
fordi institusjonen finansierer svært manqe senter, 
oq som motytelse har fatt en avtale med TUC som 
forbyr "politisk" virksomhet, dvs.virksomhet rettet 
mot de som til enhver tid er "myndiqhetene". 

De snevre rammene som sentrene har fatt, qjør at 
skrittet til fullt offentliqe radqivinqssenter ikke 
trenqer ~ bli stort. 

Utover sentrene st~r TUC tilbake med bare paroler oq 
offentliqe formaninqer, samt et kontor med en still
inq i Conqress House. 

P~ det Lokale aktivistplanet ute i faqrørsla har 
ideen om et eqet faqforbund for arbeidsløse innafor 
TUC en viss tilslutninq. Modellen er "National Unem
ployed Workers Movement"<NUWM) i mellomkriqstida.(7) 
NUWM orqaniserte ei masserørsle av arbeidsløse med 
stor suksess, oq blei møtt med motstand fra Ledelsen 
i TUC. a skape et slikt forbund innafor TUC i daq 
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ville kreve en helt annen oppmerksomhet pa dette ar
beidet enn det som er tilfelle idaq. Det ville kreve 
store ressurser oq aktiviserinq av den øvriqe faq
rørsla. 

Belqisk faqrørsle 

enn faq
oq den 
erkjent 

i kon-

Belqisk faqrørsle har tatt et skritt videre 
rørsla i Storbritannia. Bade den katolske 
sosialdemokratiske Landsorqanisasjonen har 
ansvaret for arbeidsløse. De liqqer tiloqmed 
kurranse om a rekruttere dem som medlemmer. 

Tryqdesystemet qir oqsa faqrørsla i Belqia et natur
Liq fortrinn, fordi utbetalinqene av arbeidsløshets
tryqda skjer qjennom den. 

Beqqe orqanisasjoner er iferd med a byqqe opp eqne 
komiteer oq qrupper med representasjonsrett til 
valqte orqaner oq Ledelser. Den katolske Landsorqan
isasjonen har kommet Lenqst med a finne en form pa 
sin orqanisasjon for arbeidsløse i Flandern. De 
har oqsa beqynt a qi Lokale aktivistkomiteer rett 
til a bli representert i lokale forbundsforeninqer. 

Om dette vil tøre til at faqrørsla i større qrad enn 
tidliqere tar opp kampen mot arbeidsløsheten, er av
henqiq av a~ faqrørsla sjøl ønsker denne kampen, oq 
ikke istedet utnytter sitt orqanisasjonsarbeide til 
a prøve a styre de arbeidsløses virksomhet. I 
praksis vil den lokale faqliqe virksomheten avqjøre 
hvordan dette vil utvikle seq. 

Ideen om et eqet forbund for arbeidsløse har manqe 
talsmenn (oq kvinner) i Bel~ia. Jeq ønsker ikke her 
a qa inn pa en diskusjon av dette kravet, men det er 
klart at en slik malsettinq er mer realistisk der 
enn i Storbritannia. Motstanden mot et slikt forbund 
er imidlertid oqsa sterk i Belqia. 

Noen erfarinqer fra Norqe 

De foreninqene for arbeidsløse som blei opprettet i 
Norqe hadde utqanqspunkt i daqliqe problemer for 
arbeidsløse. Det viste seq fort at aktivisme oq ut
advendt virksomhet oqs3 var viktiq for a holde inte
ressen ved Like, oq a komme i kontakt med flere ar
beidsløse. 

"Arbeidsløses buss" var en 
inspirasjon 30-tallets 

slik aksjon, som hentet 
hunqermarsjer. "Peoples 
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March for Jobs", "Jonqerenmars voor Werk" oq liknen
de aksjoner i Danmark. 

Det som har blitt forsøkt av tryqderettsradqivinq i 
reqi av foreninqer i Norqe har vært lite oq kort
variq sammenliknet med det som har vært drevet i 
Storbritannia oq Belqia. vare aksjoner var fa oq sma 
oq samlet ikke sa manqe. Men det var en start. Ideen 
om at det var riktiq a orqanisere arbeidsløse i eqen 
aktivitet blei reist. 

Framtidas foreninqer: Samorqs foreninqer? 

Det nærmeste Landsorqanisasjonen kom a foreta seq 
noe direkte med arbeidsløse, var et vedtak i sekre
tariatet p3 vinteren 1984, da det blei bestemt a 
opprette "Arbeidsløses Forum", samt satt av en del 
penqer ti l dette formalet. "Arbeidsløses Forum" 
skulle være et slaqs møte for arbeidsløse. Vedtaket 
førte ikke til noe i praksis, men illustrerte LOs 
tafatthet. Det forela en sterk henstillinq til møtet 
i sekretariatet om a støtte arbeidsløses foreninqer, 
men det blei satt til side. Arbeidsløses foreninqer 
oppfattet vedtaket som et forsøk fra LOs side p8 8 
byqqe opp konkurrerende foreninqer. Det skulle imid
Lertid vise seq at det var en feilvurderinq. LOs 
qrunnholdninq har vært 8 liqqe Lavt, men uten 8 bli 
mere uvenner med noen enn nødvendiq. 

De arbeidsløses krav til LO var større. LO har re
ssurser oq orqanisasjon. De faqliqe samorqanisasjon
ene har kontinuitet. De arbeid~Løses foreninqer har 
manqel p8 kontinuitet som et hovedproblem. Anderled
es vil det ikke bli salenqe aktivistene i foreninqa 
kan kommanderes av det stedliqe arbeidskontor i stiv 
qalopp mellom arbeidsmarkedskurs, daqsarbeidskontor 
oq vikartjeneste. 

Istedenfor a sitte pa qjerdet oq se pa arbeidsløses 
aktivistqrupper med mistenksomhet, bør faqrørsla ta 
kontakt med dem som i Belqia, oq tilby dem hjelp oq 
diskutere medlemskap i LO med dem. Utfra den struk
turen norsk faqrørsle har, er det naturliq at det er 
den faqliqe samorqanisasjonen som burde ta slike 
initiativ. 

Istedenfor a forsøke 8 styre slike aktivistmiljøer, 
bør samorq oq LO oppfordre dem til aktivitet oq 
sjølstendiqhet. Med sine orqanisatoriske erfarinqer 
oq apparat, bør LO bidra til a knytte slike qrupper 
oq komiteer sammen p8 landsbasis, oq dermed utstyre 
seq sjøl med en helt ny "arm" oq innslaq av unqdom,
som sart trenqs idaq. Istedenfor a klaqe pa at det 
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vil bli s~ store utqifter, bør samorq innse at det 
uansett vil bli de Lokale faqforeninqene oq klubbene 
som holder arbeidsløses foreninqer i Live. 

Samorq har et utmerket utqanqspunkt for ~ stimulere 
til oq aktivisere seq for 3 danne arbeidsløses for
eninqer med sitt Lokale tilsnitt. Lokale tillitsmenn 
kan koples direkte inn i jobbinqa med slike foren
inqer oq komiteer. Samorq bør være til hjelp med 3 
skaffe Lokaler oq annet utstyr, oq ikke minst hjelpe 
til med~ skaffe faste heltidsstillinqer. 

Det liqqer en stor utfordrinq ti L faqrørsla i Norqe 
om ~ Lære av de erfarinqene som har vært qjort her 
heime oq ute i Europa. 

P~ samme m~te Liqqer det en oppfordrinq til den Lo
kale faqrørsla om ~ Leqqe qrunnen til rette, slik 
at n~r den neste bølqen av økinq i arbeidsløsheten 
n~r v~re kyster, er vi bedre forberedt enn vi var i 
1979-84. 

1.Alle Land i Europa med unntak av østblokklanda. 
Tyrkia er oqs~ reqnet med. 
2.415 000 omfatter alle tiltaksproqrammer, oq er be
reknet av Labour Research, nov.1984, s.284. 
3.123 000 er summen av de tiltakene som er nevnt 
under kap.4 "Les mesures de resorption de chomaqe" i 
"Bulletin mensuel", okt.1984, s.4.1-4.9. 
4.Kilde: Arbeidskraftsundersøke!sen, Statistisk Sen
tralbyr~, oq Arbeidsma r kedsdirektoratets m~nedshef
t er. 
S.En qjennomqanq av tilqjenqeliq internasjonal Litt
eratur om dette finnes i John A.Garraty:"Unemploy
ment in History. Economic Thouqht and Public Policy" 
Harper & Row, 1979. 
6.Janteloven er som alle veit den Loven som qir alle 
barn oq voksne rett til~ ha en meninq om kunstverk 
oq borqerliqe politikere. Manqe kunstnere oq politi
kere mener at man ikke bør ha slik rett uten embets
eksamen oq Lønn fra rederforbundet. 
7.Se Wal Hanninqton:"Unemployed Struqqles.1919-35". 

103 

www.larsborgersrud.no



www.larsborgersrud.no



/ 
www.larsborgersrud.no



Arbeidsløsheten er like nødvendig for kapitalismen 
som profitten. Etter yrkesaktive menn og kvinner 
utgjør de arbeidsløse et C-lag fratatt alle andre ret
tigheter enn retten til å be for seg. Europas C-lag ut
gjør over 20 millioner. 
l Norge derimot er arbeidsløsheten på vei ned, tak
ket være oljeinntektene .på første halvdel av 
80-tallet. Vi har ekspansjon og jobbetid. l mange 
bransjer er det udekka behov for arbeidskraft. 
l 1 986 har oljepriser falt ··til under det halve på få 
måneder. Norge står overfor en ny økonomisk si
tuasjon. Vil masseaarbeidsløshet bli en virkelighet 
også her i landet? 
Vi har få erfaringer med å organiser.e arbeidsløse her 
i landet utfra sine interesser. l land som Storbritan
nia og Belgia har fagrørsla arbeidet med dette i ei år
rekke. Dette heftet er et forsøk på å gjøre disse er
faringene tilgjengelig for norsk fagrørsle og for ak
tivister som jobber med arbeidsløse, og andre inter
esserte. 
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