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Forord 

Oppgaven er endelig klar for innlevering, og det er flere som fortjener en stor takk! 
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intervjuer, og for at dere ga meg et innblikk i deres tanker, arbeid, fagforeninger og livet på 

plantasjene. En spesiell takk til alle kvinnene som ga av sin tid etter lange dager på jobb.  

 

Tusen takk til Rani Singarajah for et sted å bo, god mat, tolking og daglige samtaler om 

plantasjesamfunnet. Takk også til andre på Sri Lanka som på ulike vis har bidratt med 

informasjon og hjelp. 

 

Videre vil jeg takke Kristian Stokke for god veiledning, fint kart, tålmodighet og et sjenerøst 

stipend som ga meg mulighet til å reise på forfeltarbeid. 

 

Takk også til Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi for økonomisk støtte til feltarbeidet. 

 

Takk til alle mine flotte venner. Jeg vil spesielt takke Ingunn for gjennomlesing, 

korrekturlesing og god hjelp til alt mulig nå på slutten. Takk til Malin for korrekturlesing, og 

Eline for hjelp med bilder. 

 

Tusen takk til min kjære mor for gjennomlesing og uvurderlig støtte gjennom hele studiet. 

 

Til slutt vil jeg takke ansatte og beboere ved Skedsmo asylmottak for forståelse og fri til å 

skrive ferdig oppgaven.  
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1. Innledning 

Ifølge FNs årlige rapport om likestilling kom Sri Lanka i 2007 på en femtende plass av i alt 

128
2
. Landet scorer høyt på en rekke indikatorer som blir brukt for å måle likestilling i ulike 

land (Jayawardena og Kodikara 2003). Lese- og skriveferdighetene blant kvinner er nesten 

like høye som blant menn, og selv om det er flest gutter registrert på barneskoler er det flest 

jenter som tar høyere utdanning. Dette blir regnet som en viktig årsak til at antall fødsler er 

lavt (i gjennomsnitt 1,9 barn per kvinner), og at kvinner i dag gifter seg langt senere enn deres 

mødre gjorde (i gjennomsnitt når de er 25 år). Svangerskapsdødeligheten er samtidig relativt 

lav, og kvinner lever lengre enn menn. I tillegg blir det trukket frem at kvinner fikk 

stemmerett allerede i 1931, at landet hadde verdens første kvinnelige statsminister, og at Sri 

Lanka også i den senere tid, fra 1994 til 2005, har vært styrt av en kvinne. Sri Lanka har også 

opprettet ulike institusjoner som skal ivareta og jobbe for kvinners rettigheter (Jayawardena 

og Kodikara 2003). Slike institusjoner inkluderer et eget politisk departement, Ministry for 

Women’s Affairs, samt ulike komiteer som skal forske på og implementere prosjekter og 

planer som fremmer kvinners utvikling. Ifølge Jayawardena og Kodikara blir Sri Lankas 

fokus på kvinner derfor ofte utpekt som et godt eksempel for andre land i sør.  

 Når det gjelder politisk deltakelse og representasjon er imidlertid bildet et helt annet. 

Perera og Chandrasekera (2005) hevder at selv om landet har kommet langt i forhold til helse 

og utdannelse opplever kvinner fortsatt både politisk, økonomisk, sosial og juridisk 

ekskludering. Tradisjonelle patriarkalske holdninger og strukturer er fortsatt gjeldende i store 

deler av samfunnet, og gjør det vanskelig for kvinner å delta både i arbeidslivet og på den 

politiske arenaen. Ifølge Jayawardena og Kodikara (2003) har verken implementering av 

velferdspolitikk eller statlig fokus på kvinners utvikling gjort stort for å endre disse 

holdningene. De hevder videre at statlige representanter gir uttrykk for at de bryr seg om 

kvinners rettigheter, men at de i virkeligheten utestenger kvinner fra posisjoner der kvinnene 

selv kunne ha skapt endringer for deres egne liv. Dette til tross for at landet, som nevnt, har 

vært styrt av kvinnelige statsoverhoder over lengre tid. Færre kvinner deltar i politikken jo 

lavere ned man kommer. Det vil si at det er flest kvinner tilstede i nasjonalforsamlingen, mens 

det i de lokale Pradeshiya Sabhas (landsbyrådene) er svært få (Jayawardena og Kodikara 

2003). Også i andre viktige sosiale og politiske institusjoner i samfunnet, og da spesielt i 

posisjoner der man faktisk kan foreta beslutninger, er det vanlig med en lav kvinneandel.  

 

                                                 
2
 http://www.weforum.org/pdf/gendergap/report2009.pdf (06.04.2010) 

http://www.weforum.org/pdf/gendergap/report2009.pdf
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1.1 Mål med oppgaven  

Denne oppgaven handler om kvinners deltakelse og representasjon i fagforeninger på Sri 

Lankas teplantasjer. Mens andelen kvinner som er aktive i arbeidslivet ellers på Sri Lanka 

utgjør omtrent halvparten av antallet aktive menn, er kvinnene, ifølge Labour Department, i 

flertall på teplantasjene.  Fagforeninger har i lang tid vært et viktig verktøy for 

plantasjearbeiderne, både for å oppnå økonomiske og politiske rettigheter. Også blant 

medlemmene i disse fagforeningene er det kvinner som utgjør majoriteten. Som aktive 

deltakere og representanter har derimot menn, helt siden fagforeningene ble etablert, hatt de 

regjerende rollene. Jeg ønsker å finne ut hva som kjennetegner kvinners deltakelse og 

representasjon i fagforeningene. Samtidig ønsker jeg å belyse hvilke roller disse kvinnene 

spiller for fagforeningene, og hvorvidt det tilrettelegges for at flere kvinner skal bli involvert i 

fagforeningsarbeid. For å forstå dette er det viktig å kjenne til den politiske kulturen på 

plantasjene, og den sterke rollen som fagforeningene har. Jeg vil derfor også studere hva som 

kjennetegner denne politiske rollen. Studien er basert på kvalitative casestudier, og sju 

fagforeninger er studert. 

  

1.2 Teoretisk utgangspunkt 

Representasjon vil være en rød tråd som går gjennom både teoridelen og analysedelen. Jeg vil 

først redegjøre for ulike måter å forstå selve begrepet representasjon på, og dette vil jeg bruke 

som utgangspunkt for å forstå både fagforeningers representasjon og kvinners representasjon. 

Det finnes ulike perspektiver på hvordan en fagforening skal fungere (Lester 1958 i Tørres 

2000). Enkelte mener at fokuset skal være på økonomi, og at fagforeningene skal være 

instrumentelle organisasjoner som arbeidere bruker for å oppnå rettigheter knyttet direkte til 

arbeidet. Et bredere perspektiv er derimot at fagforeningene i tillegg til å fokusere på det 

økonomiske, også må representere arbeidernes politiske interesser. Fagforeningene på Sri 

Lankas teplantasjer er tilknyttet politiske partier, og jeg vil derfor konsentrere meg om 

fagforeningers politiske representasjon. Samtidig vil ikke fagforeningene være representative 

uten å la medlemmene ha en viss innflytelse over deres arbeid og mål (Tørres 2000). Kvinner 

er i majoritet blant medlemmene jeg har studert, og her kommer derfor kvinners 

representasjon inn. Også her finnes det ulike perspektiver. Spørsmål som stilles er hvorfor det 

er viktig at kvinner deltar, og hva representasjon av kvinner egentlig handler om. 

Postmoderne feminister hevder imidlertid at det er umulig å snakke om kvinner som én 

gruppe. Kvinners interesser kan ikke omtales som objektive og universelle (McDowell 1999). 
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Det er derfor nødvendig å studere kontekstuelle diskurser, samt ulike kvinners ulike ønsker, 

behov og utfordringer. Med denne oppgaven ønsker jeg å foreta en slik studie på teplantasjene 

på Sri Lanka. 

 

1.3 Empirisk utgangspunkt 

De kvinnelige plantasjearbeiderne som er fokus i denne oppgaven er en del av 

høylandstamilene
3
. Denne befolkningsgruppen utgjør i dag omtrent 4,6 prosent av Sri Lankas 

befolkning
4
. Flesteparten bor på te- og gummiplantasjene i det sentrale Sri Lanka (se kart 

nedenfor), mens noen bor spredt rundt omkring i landet ellers (Hollup 1997).  

 

Figur 1: Kart over Sri Lanka
5
  

 

                                                 
3
 Mange ulike navn er blitt brukt om denne befolkningsgruppen. Det har i lang tid vært vanlig å kalle dem 

plantasjetamiler, og det er dette som brukes i mesteparten av litteraturen. I dag er det offisielle navnet imidlertid 

høylandstamiler, og jeg velger derfor å bruke dette i denne oppgaven.  
4
 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ce.html (04.05.2010) 

5
 Kartet er laget av Kristian Stokke, og er basert på et kart laget av Samarasinghe (1993). Tallene er hentet fra 

Department of Census and Statistics og er basert på den siste folketellingen i landet, i 1981.  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ce.html
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Høylandstamilene begynte å komme til Sri Lanka fra det sørlige India i første halvdel av 

1800-tallet (Hollup 1994). Britene hadde da etablert kaffeplantasjer, og trengte massiv og 

billig arbeidskraft. Denne hentet de utenfra ettersom det var få singalesere i plantasjeområdet 

som ønsket å jobbe på plantasjene. Det var dårlige tider i Sør-India, og fattigdom og 

landløshet preget store deler av befolkningen. Da de ble lovet høyere lønninger enn det de var 

vant med fra India ønsket mange å flytte over til Sri Lanka. Reisen over dit ble imidlertid ikke 

lett. Mange døde på veien opp til plantasjene på grunn av sykdom og en vanskelig reise til 

fots. Men den tøffe situasjonen i hjemlandet medførte at flere andre likevel bestemte seg for å 

dra etter. I begynnelsen var det vanlig å oppholde seg på plantasjene i sesongene, og dra hjem 

til India i tiden da det ikke var arbeid. På 1880-tallet førte bladsykdom og lave priser på 

verdens kaffemarked til at kaffeproduksjonen kollapset, og man valgte i stedet å satse på te 

(Hollup 1994). Den nye produksjonen krevde både flere arbeidere og en mer stabil 

arbeidskraft som var tilstede hele året (Bass 2004). Migrasjonen økte kraftig, og hele familier 

ble ansatt på plantasjene. Kvinnene ble svært viktige arbeidere, og utgjorde allerede på denne 

tiden over halvparten av arbeidsstokken. I tiden fremover økte stadig migrasjonen frem til 

1939. Da forbød den indiske staten videre migrering på grunn av de anti-indiske holdningene 

som hadde vokst frem på Sri Lanka (Bass 2004). Ifølge Bass oppstod disse anti-indiske 

følelsene blant annet fordi høylandstamilene fortsatt ble betraktet som utenlandske 

gjestearbeidere som hadde skyld i de økonomiske nedgangstidene. Høylandstamilene på sin 

side følte seg nå som en del av det srilankiske samfunnet, og få ønsket å reise tilbake til India. 

Da Sri Lanka i 1948 fikk uavhengighet ble de fleste høylandstamilene, over én million, 

imidlertid nektet statsborgerskap. Omtrent en tredjedel av disse returnerte til India i løpet av 

de neste tiårene, mens resten ble værende på plantasjene (Bass 2004). Resultatet for disse ble 

statsløshet, og utestenging fra samfunnet rundt dem. Dette førte igjen til stor politisk, 

økonomisk og sosial usikkerhet.  

Hollup (1994) har kalt teplantasjene for totale institusjoner. Dette fordi plantasjene i 

lang tid har fungert som små egne samfunn der folk både bor og arbeider samt har tilgang til 

viktige sosiale institusjoner som skoler, helsestasjoner, og små butikker som selger mat og 

annet nødvendig utstyr. Plantasjene ligger spredt og oftest langt fra byer, og dårlige veier og 

infrastruktur har ført til at plantasjesamfunnene har vært geografisk og sosialt isolert fra resten 

av samfunnet. Kontakten med folk utenfor plantasjene var dermed lenge minimal. Uten 

statsborgerskap fikk ikke høylandstamilene delta i statlige utviklingsprosjekter, noe som har 

ført til at levekårene på plantasjene generelt er dårligere enn i resten av landet. Siden de heller 

ikke hadde politiske rettigheter ble fagforeningene som var tilstede på de ulike plantasjene de 
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viktigste aktørene som folk forholdt seg til, både for å kreve rettigheter i forhold til arbeidet 

og ellers på plantasjene (Kearney 1968). Disse fagforeningene har utviklet seg til å fungere 

både som politiske partier og fagforeninger etter hvert som høylandstamilene har oppnådd 

stemmerett og utvidede politiske rettigheter. Fagforeningene som har eksistert siden 

problemene rundt statsborgerskap oppstod på 1940-tallet blir tilegnet en stor del av æren for å 

ha skaffet høylandstamilene sin rettmessige plass i samfunnet. Fagforeninger har derfor 

fortsatt en viktig og sterk posisjon i samfunnet på plantasjene. Av denne årsaken kan kvinners 

posisjoner i fagforeningene også gi en pekepinn på kvinners posisjoner i samfunnet ellers.   

 Selv om høylandstamilene i dag har statsborgerskap og flere rettigheter i det 

srilankiske samfunnet preges de fortsatt av omfattende fattigdom. Mens prisnivået generelt på 

Sri Lanka har økt kraftig de siste årene er plantasjearbeidernes lønnsøkninger svært 

beskjedne. Dette gjør livet på plantasjene vanskelig, og fagforeningene til viktige 

støttespillere. Et trekk som imidlertid er med på å skape avstand mellom plantasjearbeiderne 

og fagforeningene, er at arbeiderne tilhører ulike lavkaster mens lederne i stor grad kommer 

fra både høyere kaster og klasser (Bass 2004). Med tanke på den patriarkalske kulturen er 

denne avstanden ekstra lang mellom de kvinnelige arbeiderne og lederne.  

 

1.4 Problemstillinger 

Jeg ønsker altså å studere kvinners deltakelse og representasjon i fagforeningene. Den 

overordnete problemstillingen er: 

 

 Hva kjennetegner kvinners deltakelse og representasjon i fagforeningene på Sri 

Lankas teplantasjer? 

 

For å komme frem til svar på dette spørsmålet vil jeg også stille følgende problemstillinger:  

 

 Hvilke roller spiller kvinner i fagforeningene? 

 I hvilken grad inkluderes kvinners interesser i fagforeningenes arbeid, og hva gjør 

fagforeningene for å inkludere flere kvinner?  

 Hva motiverer kvinner og hva er utfordringer knyttet til kvinners deltakelse og 

representasjon i fagforeningene? 
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For å kunne forstå dette er det i tillegg viktig å kjenne til fagforeningenes posisjon og deres 

tilknytning til politisk representasjon generelt. En supplerende problemstilling er derfor: 

 

 Hva kjennetegner fagforeningenes politiske rolle? 

 

1.5 Oppgavens oppbygning 

Jeg har nå presentert målet med oppgaven og dens problemstillinger, og gitt en kort 

fremstilling av høylandstamilenes historie på Sri Lankas teplantasjer.  

I kapittel 2 vil jeg presentere oppgavens teoretiske rammeverk. Det sentrale vil være 

representasjon og ulike måter dette kan forstås på. Dette vil jeg først se i forhold til 

fagforeningers politiske tilknytning og politiske representasjon. Deretter vil jeg gå inn på 

medlemmenes representasjon i fagforeninger, med fokus på ulike perspektiver rundt 

representasjon av kvinner. 

I kapittel 3 vil jeg redegjøre for mine metodiske valg og verktøy. Jeg vil samtidig 

diskutere valget av casestudier, gjennomføring av feltarbeidet, og etiske dilemmaer. I dette 

kapitlet vil jeg også presentere fagforeningene jeg har fått et innblikk i.  

I de neste kapitlene vil analysen stå i fokus. Jeg har delt analysekapitlene inn etter 

mine fire underordnete problemstillinger. I kapittel 4 ser jeg på hva som kjennetegner 

fagforeningenes politiske rolle. Inkludert her er også kjennetegn ved den generelle politiske 

representasjonen på plantasjene. Sentrale temaer som inngår i deres politiske rolle er 

patrimonialisme og korporatisme. Dette kapitlet danner grunnlag for den videre analysen, og 

disse temaene vil derfor også bli trukket inn i de neste kapitlene hvor jeg retter blikket mot 

kvinners representasjon og deltakelse i fagforeningene. I kapittel 5 viser jeg først hvordan 

kjønn påvirker arbeidsfordelingen mellom kvinner og menn. Deretter gjennomgår jeg 

tilstedeværelsen av kvinner i fagforeningene, og hvilke roller disse kvinnene spiller. Kapittel 

6 handler om de kvinnelige medlemmenes interesser, og hvorvidt kvinner har andre interesser 

enn menn. Dette vil sees i sammenheng med hvorvidt fagforeningene har søkelys på kvinners 

interesser, og hva de eventuelt gjør for å inkludere flere kvinner og deres interesser. Kapittel 7 

er det siste analysekapitlet. Det handler om årsaker til at kvinner deltar aktivt og søker 

representerende roller, samt om hva utfordringene kan være.  

Ved å svare på de underordnete problemstillingene vil jeg underveis komme frem til 

svar på det overordnete spørsmålet: Hva som kjennetegner kvinners deltakelse og 
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representasjon i fagforeningene jeg har studert. Dette svaret, samt oppgavens funn og svarene 

på de andre problemstillingene, vil bli oppsummert i kapittel 8. 
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2. Teoretisk rammeverk 

Temaet som går som en rød tråd gjennom denne oppgaven er hvorvidt kvinner blir 

representert i fagforeninger, og på hvilke måter de blir det. Representasjon er derfor 

gjennomgående i teorikapitlet. Jeg vil først redegjøre for ulike måter å forstå representasjon 

på. Deretter går jeg over på ulike perspektiver på hva en fagforening er, og hvordan en 

fagforening er koblet til politisk representasjon. Dette er hensiktsmessig for å forstå det første 

analysekapitlet der jeg fokuserer på fagforeningenes politiske rolle. Videre vil jeg gå over på 

teorier som omhandler medlemmenes representasjon. Her er fokuset rettet mot ulike 

perspektiver rundt representasjon av kvinner, og hvorvidt det er viktig at kvinner representerer 

kvinner. Disse perspektivene er tredelte: Rettferdighetsperspektivet, interesseperspektivet og 

til slutt det postmoderne perspektivet.  

 

3.1 Representasjon 

Det finnes ulike definisjoner og perspektiver på hvordan representasjon kan forstås. I sin bok 

fra 1967 skiller Pitkin mellom fire perspektiver: Autoritetsperspektivet, det deskriptive, det 

substansielle og det symbolske perspektivet. Det førstnevnte handler om at en person formelt 

har fått retten til å handle på vegne av andre. Det er blitt inngått en avtale der den som 

representerer har fått rettigheter, samtidig som den som blir representert er ansvarlig for å ha 

gitt bort disse rettighetene. Hvorvidt den som representerer gjør det på en bra eller dårlig måte 

er ikke det viktigste, enten så representerer man eller så representerer man ikke.  

Dette perspektivet sier imidlertid ikke så mye om hva det vil si å representere, og 

hvordan en representant bør være. Her kommer det deskriptive perspektivet inn. De som 

vektlegger dette peker på betydningen av representantens karakteristikker og egenskaper. 

Disse skal i størst mulig grad sammenfalle med dem som de representerte besitter. Dersom en 

fagforenings medlemsmasse i hovedsak består av kvinner skal ledelsen også, ifølge det 

deskriptive perspektivet, bestå av flest kvinner. I tillegg til kjønn kan etnisitet, alder, eller 

sosial bakgrunn være faktorer som bør sammenfalle for at det skal kalles ekte representasjon. 

Det er dermed representantens karakteristikker og egenskaper det handler om, ikke 

representasjonen i seg selv. Dette betyr også at man ved å se på representantene skal kunne si 

noe om egenskapene til de som blir representert. Pitkin hevder imidlertid at absolutt 

deskriptiv representasjon ikke er mulig, i og med at ingen vil være fullstendig like de som blir 
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representert. Politisk representasjon handler derfor om å finne et sett med karakteristikker som 

er relevante og viktige. Ved politiske valg må velgerne lete etter de kandidatene som har slike 

karakteristikker. Gosnell (i Pitkin 1967) påpeker at dette også handler om hvorvidt man liker 

disse karakteristikkene, og at man i enkelte tilfeller stemmer på kandidater med 

karakteristikker som man verdsetter uavhengig om kandidatene er deskriptivt representative.   

 Pitkin (1967) påpeker imidlertid at tilhengere av det deskriptive perspektivet tar det for 

gitt at representasjon handler om en absolutt gjenspeiling. At representanten gjenspeiler eller 

reflekterer de som representeres, betyr ikke at de faktisk handler på deres vegne. Dersom en 

fagforening har kvinner i ledelsen betyr ikke det nødvendigvis at disse kvinnene jobber aktivt 

for å fremme den kvinnelige medlemsmassens interesser. Dette faller inn under det 

substansielle perspektivet som Pitkin trekker frem. Representasjon blir her forstått som en 

aktivitet. Mens det deskriptive perspektivet omtaler representasjon som å være tilstede på 

vegne av andre, fremstiller det substansielle perspektivet det heller som å handle på vegne av 

andre. Ifølge Pitkin er karakteristikker kun relevante dersom de påvirker hvordan 

representanten handler. Skillet mellom deskriptiv og substansiell representasjon kan dermed 

forstås som et skille mellom representasjon av identiteter og representasjon av interesser 

(Masaud 2007). Leiserson hevder også i forhold til betydningen av å handle, at hvorvidt en 

representant faktisk er valgt inn som leder ikke er det viktigste, men heller i hvilken grad hun 

fremmer de representertes interesser (1949 i Pitkin 1967). Det vil imidlertid være en rekke 

ulike og som oftest stridende interesser, perspektiver og behov blant de som skal 

representeres, noe som gjør også en fullstendig substansiell representasjon vanskelig 

(Chandhoke 2009). Dette betyr at representanten må finne enkelte saker som det skal 

fokuseres på, og nedprioritere andre. Ifølge Chandhoke gir dette representanten en stor grad 

med autonomi og makt i forhold til de som blir representert. Nettopp fordi representanten kan 

bestemme hva som skal ansees som viktig eller mindre viktig.  

Det siste perspektivet som Pitkin skildrer er det symbolske. Det handler om at en ting 

eller en person representerer et folk ved å symbolisere noe. Et eksempel er kongen som kan 

være et symbol for landet og representere hele nasjonen på den måten. Samtidig kan det være 

symbolsk betydningsfullt for en minoritetsgruppe å være representert for å føle anerkjennelse 

som en gruppe. Disse fire perspektivene handler om ulike måter representasjon blir forstått på. 

Samtidig kan de alle være relevante og viktige former for representasjon, til hver sin 

situasjon.  

Stokke og Selboe (2009) er imidlertid kritiske til Pitkins fremstilling av symbolsk 

representasjon, og presenterer en utvidet forståelse av denne formen for representasjon. De 
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mener at Pitkin har en statisk og essensiell tilnærming til forståelsen av representasjon, og at 

hun behandler identiteter og interesser som objektivt definert i forkant av representasjonen. 

Videre påpeker de at verken identiteter eller interesser kan forstås som objektive, men at de er 

sosialt konstruerte begreper. Symbolsk representasjon handler derfor ikke om å representere 

en gitt gruppe, men om å konstruere en gruppe ved å tilegne den en rekke identiteter og 

interesser som man hevder at man representerer. Symbolsk representasjon må analyseres i lys 

av maktrelasjoner, og hvordan representantene hevder at nettopp de er de rettmessige til å 

representere en bestemt gruppe (Stokke og Selboe 2009). Dette kan forstås i sammenheng 

med Bourdieus definisjon av symbolsk makt. Ifølge Bourdieu krever det å ha dominans over 

andre en form for legitimering (Stokke og Selboe 2009). Man må få dominansen til å føles 

naturlig og selvklar for de som blir dominert slik at ingen vil stille spørsmål ved hvorvidt 

dette er legitimt eller ikke. Ifølge Stokke og Selboe betyr derfor symbolsk makt at urettferdige 

maktrelasjoner kan tas for gitt og reproduseres. Det kan imidlertid eksistere ulike 

konkurrerende politiske representanter. Deres kamp om å innføre og naturliggjøre nettopp 

sine respektive representasjoner er ifølge Bourdieu (1991 i Stokke og Selboe 2009) med på å 

forme forholdet mellom representantene og de representerte. Symbolsk representasjon handler 

altså om maktrelasjoner både mellom representanter og de som blir representert, samt 

konkurrerende representanter imellom (Stokke og Selboe 2009). Stokke og Selboe mener 

derfor at symbolsk representasjon handler om å handle på vegne av andre. Dette er en 

motsetning til Pitkin som på linje med deskriptiv representasjon, også ser symbolsk 

representasjon som å være tilstede på vegne av andre. 

 Törnquist (2009) peker på to ulike tilnærminger til forståelsen av demokratisk 

representasjon. Den ene omhandler direkte deltakelse og selvrepresentasjon i både formelle 

og uformelle organisasjoner og bevegelser i samfunnet. Den andre har fokus på representasjon 

via forhandlere. Forhandlere i denne settingen vil være ulike organer som representerer folks 

interesser, ideer og syn overfor det offentlige. Et eksempel på denne typen forhandlere er 

fagforeninger.  

 

3.2 Fagforeningen som representant 

Plantasjearbeiderne på Sri Lanka er gjennom sitt virke som arbeidere en del av det 

kapitalistiske systemet. Dette systemet er organisert ved at kapitalister (her: 

plantasjeselskapenes ledelser) har penger og bruker de på kjøp av to ulike typer varer, 

produksjonsmidlene og arbeidskraften (Castree et al 2004). Med produksjonsmidlene menes 
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det materielle som trengs for å produsere, som bygninger, maskiner og råmateriale. 

Arbeidskraften er arbeiderne, og kan forstås som en pseudovare i og med at arbeiderne er 

levende vesener, og det er ikke arbeiderne i seg selv, men heller deres arbeid man kjøper. Det 

kapitalistiske systemet kjennetegnes av at kapitalistene søker høyest mulig profitt. En måte å 

oppnå dette på er ved å kjøpe billigst mulig arbeidskraft. Forholdet mellom arbeiderne og 

arbeidsgiverne vil derfor som regel være preget av konflikter og forhandlinger (Lier 2009). 

Arbeiderne er avhengige av kapitalistene som tross alt gir dem arbeid. Likevel oppstår det ofte 

uoverensstemmelser som omhandler arbeidernes rettigheter. Her kommer fagforeningen inn i 

bildet.  

Ifølge Castree et al (2004) er definisjonen på fagforeninger ”arbeidsorganisasjoner 

som er dannet for å beskytte og fremme medlemmenes interesser ved å forhandle med 

arbeidsgivere om lønn og arbeidsforhold” (: 264
6
). Hvordan dette arbeidet bør gjøres er det 

imidlertid ulike tanker om. Arbeidere er heller ingen ensartet gruppe som tenker likt, og det er 

derfor også blant dem ulike behov og ønsker om hva de respektive fagforeningene skal 

fokusere på. Lester (1958 i Tørres 2000) skiller mellom to perspektiver på hvordan en 

fagforening fungerer: Et snevert økonomisk perspektiv og et bredere politisk perspektiv. 

Innenfor det førstnevnte omtales fagforeninger som organer som arbeiderne bruker 

instrumentelt for å oppnå økonomiske goder. Fokuset er på arbeidsforhold og lønn, som i 

definisjonen ovenfor. Det mer omfattende perspektivet hevder imidlertid at dette ikke er nok 

for å skape endringer for arbeiderne. Lester mener i forhold til dette at fagforeninger er 

politiske organer som i tillegg til arbeidernes ønsker om bedre arbeidsforhold også 

representerer deres politiske interesser.  

 

Politisk representasjon 

Som politiske representanter for deres respektive medlemmer bruker fagforeningene ulike 

strategier i forhold til staten. Ifølge Tørres (2000) beskrives disse strategiene ofte som enten 

pluralistiske eller korporative perspektiver. Innenfor det pluralistiske synet forstås 

fagforeninger som uavhengige av staten, som på lik linje med andre organiserte aktører i 

samfunnet kjemper om makt og goder for sine medlemmer. Makt er spredt rundt i samfunnet 

og jevnt fordelt mellom ulike grupper. Mulighetene for å kjempe om makt er derfor også jevnt 

fordelt. Fagforeningenes mål skal først og fremst være økonomiske. Det kan være 

betydningsfullt å arbeide politisk i noen sammenhenger, for eksempel for å fremme 
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demokratiseringsprosesser. Det politiske arbeidet bør imidlertid være av kortsiktig karakter. 

Kapitalismen forstås av pluralistene som et bedre økonomisk system for fagforeningene og 

arbeiderne enn det sosialistiske. Videre mener de at industrialiseringsprosesser vil føre til en 

mer utdannet og spesialisert arbeidskraft, og at dette vil føre til en oppløsning av 

klassesamfunnet og konfliktene som vi finner i dag (Tørres 2000). 

Tilhengere av det korporative perspektivet mener derimot at fagforeningene ikke er 

uavhengige av staten, men har interesser som er sterkt tilknyttet den (Tørres 2000). Ifølge 

Schmitter (1979 i Tørres 2000) kan man finne to ulike former for korporatisme: 

Statskorporatisme og samfunnskorporatisme. I et statskorporativt system har staten oppnådd 

delvis kontroll over arbeidskraften gjennom bruk av press og fordeling av ressurser. Dette 

systemet finnes ofte i autoritære regimer der fagforeningene blir forstått som en del av staten 

heller enn som autonome organer. I et samfunnskorporativt system derimot samarbeider 

staten og fagforeninger ved at staten delegerer ansvar til fagforeningene mot at 

fagforeningene viser moderate og ansvarlige handlinger. Staten bruker altså ikke tvang for å 

styre arbeidskraften, men samarbeider med fagforeninger for slik å kunne holde et lokk over 

mulige opprør blant arbeiderne. Samtidig får arbeiderne mulighet til å få deres interesser 

representert gjennom ulike kanaler, for eksempel kollektive forhandlinger, som følger med et 

slikt system (Lier 2009).  

Korporatisme er imidlertid svært kontekstuelt. Schmitters teorier om korporatisme er i 

stor grad basert på den vestlige fagforeningsmodellen. Lier (2009) hevder at ikke-vestlige 

land ofte er preget av en klientelistisk representasjonsform. Ifølge Stokke (1997) er Sri Lanka 

en stat preget av blant annet politiske patron-klient-forhold. Det er derfor viktig å forstå 

hvordan samarbeidet mellom stat og fagforeninger fungerer i et samfunn med slike forhold.  

Patron-klient-forhold kan ifølge Médard (1997) forstås som en del av patrimonialisme. 

Dette beskriver han som et fravær ”av et klart skille mellom det offentlige og det private 

område” (Médard 1997: 6). Han sier videre at makten blir personliggjort, og at det er 

vanskelig å skille mellom det politiske, det økonomiske og det sosiale. Skillet mellom embete 

og embetsinnehaver er ikke tilstede. Det betyr at embetsinnehaver bruker offentlige embeter 

som sin personlige eiendom. Den beste måten å anskaffe seg økonomiske goder er derfor ved 

å ha tilgang til staten. Kampen om politisk makt handler slik også om rikdom. Médard mener 

at patrimonialisme kan brukes som en fellesnevner for en rekke ulike praksiser, herunder 

klientelisme og patronasje. Sentralt i disse to praksisene er patron-klient-forholdet. Dette 

forholdet kan defineres som ”en relasjon av personlig avhengighet basert på et gjensidig 

utbytte av goder mellom to personer, patron og klient, som kontrollerer ulike typer ressurser 
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(Médard 1976: 103 i Médard 1997: 12). Klientelisme omhandler personlige bånd. Patronasje 

derimot er basert på fordeling av offentlige ressurser i bytte mot politisk støtte (Médard 1997). 

I dette arbeidet blir enkelte grupper eller personer favorisert, mens andre ikke inkluderes. 

Dette kan sees som en motsetning til velferdsstaten der offentlige velferdstiltak dekker hele 

befolkningen. Ifølge Törnquist (2009) kan også patroner forstås som en form for forhandlere 

for sine respektive grupper.  

Mouzelis (1985) hevder at selv om land har gått gjennom en moderniseringsprosess så 

vedvarer som oftest patron-klient-forholdene. Forholdene har imidlertid gjennomgått 

vesentlige endringer. Mens lokale patroner tidligere i stor grad hadde monopol på sine 

klientgrupper, har patroner med den kapitalistiske produksjonsformen, en utvidelse av staten 

og politisk aktivisme på flere sosiale nivåer mistet mye av denne makten. I stedet har det 

vokst frem en rekke patroner som kjemper om de samme klientene, samtidig som klientene er 

blitt mer involvert i politiske partier og byråkratiet generelt. Effekten av patron-klient-forhold 

er likevel den samme. Det er vanskelig for nye horisontale grupperinger å utvikle seg, noe 

som hindrer klassekonflikter i å komme frem. Samtidig opprettholdes den personifiserte 

politikken. Mouzelis sier også at på grunn av klienters personlige avhengighetsforhold til 

patronen kan sistnevnte til og med bytte politiske partier uten å miste sine klienter. 

Klientelisme i dag fungerer likevel ofte som et spill der nye folk (patroner) utvider og 

reorganiserer de gamle patron-klient-forholdene slik at de selv vinner på det. Ifølge Bayart 

(1993 i Kielland 2003) er det vanlig at politiske entreprenører forsøker å benytte seg av 

patron-klient-nettverk for å få støtte til sine politiske prosjekter. Dersom andre potensielle 

patroner er tilstede innlemmes de ofte i nettverkene slik at de på den måten ufarliggjøres.  

Ifølge Mouzelis (1985) kan vertikale patron-klient-forhold også forstås som en måte å 

bringe lavere klasser inn i den nasjonale politikken. Han mener at det i ikke-vestlige land er 

vanskelig å snakke om korporatisme. Fagforeningene er ikke sterke og autonome nok til å 

forhandle og samarbeide med staten om kollektive avtaler. Arbeiderne kan likevel bli 

tilknyttet et statlig samarbeid gjennom sine patron-klient-forhold. Det er da patronene 

(fagforeningslederne) som er i kontakt med staten, og ikke fagforeningen som organisasjon. 

Klientene (arbeiderne) blir lovet bedre arbeidsforhold og offentlige goder dersom patronen får 

deres støtte. Fagforeningslederne kan slik hevde å representere sine medlemmer og deres 

interesser i politikken.   

Ifølge Tørres (2000) kan imidlertid fagforeningene og deres ledere ikke kalles 

representative dersom ikke medlemmene har en viss innflytelse over fagforeningens arbeid og 

mål.    
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Medlemmenes representasjon  

En fagforening skal representere og fremme medlemmenes interesser, og forholdet mellom 

ledelsen og medlemmene er sentralt i dette arbeidet. Tørres (2000) hevder at for at 

arbeidskraften virkelig skal ha politisk innflytelse må de ha tilgang til hele prosessen som 

omfatter beslutningstaking, implementering og evaluering. Mitchels (1911 i Tørres 2000) 

hevdet i sin tid at fagforeningene tradisjonelt har hatt en svært autoritær ledelse. Han sa at 

medlemmene kun er engasjerte dersom de føler at deres aller viktigste interesser er truet, og at 

de ellers er temmelig likegyldige til fagforeningens arbeid. I tillegg mente han at det er en 

omfattende sosial differensiering mellom ledelsen og medlemmene, i forhold til interesser og 

sosiale verdier. Det er problematisk å generalisere slik Mitchels gjør, og si at medlemmene er 

passive og likegyldige til hva ledelsen gjør. Ulike sosiale bakgrunner og identiteter betyr 

heller ikke automatisk at de ikke deler de samme ideene. Den sosiale differensieringen 

mellom ledelsen og medlemmene kan imidlertid føre til en fremmedgjøring av medlemmene 

dersom de ikke deltar i utformingen av fagforeningens mål og arbeidsmåter. De vil da kunne 

føle at de verken får deltatt eller blir representert slik de ønsker det. 

Samtidig er det viktig å ikke frata arbeiderne deres egen evne til å handle. Arbeidere er 

ingen enhetlig og objektiv gruppe, men har ulike identiteter og interesser. Derfor finnes det 

også ulike årsaker til at arbeidere tilknytter seg en fagforening. Tørres (2000) peker på både 

individuelle og sosiale årsaker. Førstnevnte omfatter både arbeidere som bruker fagforeninger 

som instrumentelle organer for å oppnå flere individuelle økonomiske rettigheter, og de som 

bruker dem i håp om å fremme sine politiske rettigheter. Sistnevnte er ofte opptatt av det 

sosialistiske aspektet ved å være organisert, og at fagforeningen skal fungere som en skole i 

klassebevissthet. Sosiale årsaker til at arbeidere organiserer seg omhandler ifølge Blumer 

(1960 i Tørres) deres samhandling med andre arbeidere, deres leveforhold, og unike kulturelle 

og strukturelle kontekster. Tørres mener at disse årsakene ikke nødvendigvis er 

motsetningsfylte, men at de ofte utfyller hverandre. ”Folk handler kollektivt fordi de har like 

interesser og fordi de blir påvirket av hverandre” (Tørres 2000: 401
7
). 

Fagforeningene er også med på å forme medlemmenes ønsker (Tørres 2000). Dette 

kan skje både gjennom mobilisering og bevisstgjøring, og gjennom skolering. Som nevnt i 

delen om representasjon påpeker videre Chandhoke (2009) representantens muligheter til å 

velge ut hvilke interesser som skal få prioritet. Disse interessene kan utpekes ved å se på deres 

nærhet til partiets (eller fagforeningens) ideologi eller mål, og andre interesser blir i denne 
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prosessen ekskludert. Chandhoke mener derfor at representasjon ikke bare er deskriptiv, 

substansiell eller symbolsk, men også konstituerende.   

Dovi (2000) understreker at forholdet mellom representanter og deres medlemmer bør 

være gjensidig anerkjennende. Det er først når deskriptive representanter forstår synet og 

verdiene til ufordelaktige grupper, som for eksempel arbeidere stilt overfor kapitalistene, at de 

kan representere dem substansielt. 

Hernes og Martinussen (1980 i Tørres 2000) peker på substansiell representasjon som 

en avgjørende faktor også i forhold til fagforeningens styrke og makt utad. Fagforeninger som 

opptrer på den politiske arena kan ha lett for å skape et distansert forhold til sine medlemmer. 

Det blir derfor viktig å skape en balansegang mellom det sentraliserte politiske arbeidet og det 

desentraliserte arbeidet for medlemmene (Tørres 2000). Fagforeningene er avhengige av at 

medlemmene stiller seg bak sine ledere og deres strategier. Hernes og Martinussen hevder at 

dette påvirkes av tre ulike elementer: Formelle rettigheter som medlemmene har (for 

eksempel stemmerett), ulikheter i interesser mellom ledelsen og medlemmene, og aktivitets- 

og holdningsforskjeller mellom ulike deler av fagforeningen. Forholdet mellom ledelsen og 

medlemmene er altså i fokus også når det gjelder en fagforenings styrke. I et korporativt 

system har arbeiderne en stemme på den politiske arenaen. Ifølge Curtin (1999) vil imidlertid 

denne stemmen fremstå som en homogenisert stemme, mens det i virkeligheten eksisterer en 

rekke ulike krav og interesser blant arbeiderne. Hvilke arbeidere som blir mobilisert, deltar og 

når frem med sin stemme er derfor en viktig faktor i forhold til politisk representasjon. Den 

neste delen vil handle om kvinners deltakelse og representasjon.   

 

3.3 Kvinners representasjon 

Munro (1999) skiller mellom deltakelse og representasjon ved å forklare deltakelse som en 

del av kvinners egne handlinger og representasjon som en del av fagforeningens handlinger. 

Eksempler på aktiviteter som faller inn under deltakelse kan være tilstedeværelse på møter, 

stemmegivning, klageinnlegging, og å ha verv. Deltakelse blir dermed lettere å måle enn 

representasjon (Phillips 1995). Ifølge Phillips betyr ikke ulikheter i deltakelse nødvendigvis 

ulikheter i representasjon. Dette henger sammen med hvorvidt man mener at representanter 

må være deskriptive eller ikke.  

Teorier som handler om betydningen av kvinners representasjon har ulike fokus. Jeg 

vil her gjennomgå tre perspektiver: Rettferdighetsperspektivet, interesseperspektivet og det 

postmoderne perspektivet.  
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Rettferdighetsperspektivet 

Phillips (1995) hevder at det mest åpenbare argumentet for at flere kvinner skal ha mulighet 

til å representere handler om rettferdighet og at menn ikke skal ha monopol på representasjon. 

Hun mener at dersom ingen grupper i samfunnet hadde møtt hindringer ville begge kjønn hatt 

lik deltakelse og representasjon, ettersom det er omtrent like mange kvinner som menn i 

samfunnet. Små ulikheter kan være tilstede, men omfattende og langvarige ulikheter er, ifølge 

henne, bevis på at kvinner blir urettferdig behandlet. Childs (2002) påpeker at selv om dette 

argumentet aksepteres er det i praksis uenighet om strategiene for å oppnå høyere grad av 

representasjon blant kvinner. Hvorvidt representantene handler på vegne av kvinner eller 

menn er ikke i fokus her. Det viktige er at i et demokratisk og rettferdig system skal alle ha 

like muligheter til å nå frem og være tilstede, uavhengig av hva de står for. 

 Rettferdighetsperspektivet kan også sees i forhold til det kritiske masseperspektivet. 

Sistnevnte handler om at antallet representanter en gruppe har er avgjørende for hvilken 

innflytelse de vil få (Dahlerup 1988). Denne teorien ble utviklet av Moss Kanter. Ifølge henne 

spiller det ingen rolle hvorvidt kvinner blir representert med 5 eller 15 prosent (i Øverås og 

Nergaard 1997). For at representasjonen skal være noe mer enn symbolsk må den være på 

minst 20 prosent. Kvinner blir forstått som en minoritetsgruppe som blir urettferdig behandlet 

når de ikke har like mange representanter som menn. Dersom nok kvinner blir valgt inn som 

representanter vil derimot politikken som føres ta mer hensyn til deres behov (Masaud 2007). 

Dahlerup påpeker at den underliggende tanken her er at kvinner og menn har forskjellige 

interesser og behov, ikke nødvendigvis biologiske, men snarere på grunn av ulike sosiale 

erfaringer. Hun mener imidlertid at det vil være representantenes kritiske handlinger heller 

enn det kritiske antallet som er avgjørende. Ulike kvinner kan ha ulike interesser, og Dahlerup 

legger til at det nettopp derfor er viktig med mange kvinner slik at de kan representere alle 

mulige typer kvinner. 

En begrensning ved dette perspektivet er at det er vanskelig å stadfeste hvor mange 

prosent kvinnelige representanter som må til for at representasjonen skal kalles rettferdig 

(Masaud 2007). Dahlerup (1988) fokuserer på handlinger og strategier som kan utføres for å 

nå målet om høyere antall kvinnelige representanter. En strategi som er svært omdiskutert er 

reserverte plasser og kvotering. Mens motstandere hevder at dette er udemokratisk og at alle 

skal ha like muligheter til å bli valgt, mener tilhengere at det er nødvendig for å overkomme 

fordommer og nettopp sikre like muligheter for alle (Lawrence 1994). 
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 Det sistnevnte perspektivet kan altså forstås som et deskriptivt perspektiv ettersom 

dets tilhengere mener at flere kvinnelige representanter vil føre til endringer når det gjelder 

representasjon av kvinners interesser. Dette bringer oss over på interesseperspektivet. 

  

Interesseperspektivet  

At kvinnelige representanter er viktige fordi kvinner og menn har ulike interesser er 

hovedpoenget i interesseperspektivet. Dette kan sees som en kobling mellom Pitkins 

deskriptive og substansielle representasjon. Kvinner har andre interesser enn menn og 

kvinnelige representanter vil handle på vegne av kvinner (Childs 2002).  

 Teorien om at kvinner har andre interesser enn menn må sees i sammenheng med det 

patriarkalske samfunnet. Dette konseptet kan brukes til å problematisere både 

kjønnsrelasjoner samt forståelsen av kjønn i seg selv (Fox 2001). Et patriarkalsk samfunn kan 

ifølge Eisenstein (1981 i Fox 2001) forstås som et samfunn med et klart skille mellom den 

private og den offentlige sfæren. Det eksisterer en kjønnet arbeidsfordeling der mannen jobber 

utenfor og kvinnen jobber innenfor hjemmet. Kontrollen over de økonomiske ressursene 

ligger dermed hos mannen, og han blir på grunnlag av dette husholdets overhode. Denne 

kontrollen smitter over til de sosiale relasjonene i samfunnet generelt, og gjør det mulig for 

menn å ha makt over kvinner. Eisenstein hevder derfor at patriarki også kan forstås som en 

prosess der det foregår en politisk differensiering mellom kvinner og menn. I denne prosessen 

blir det biologiske kjønnet omformet til et politisert kjønn, og mannen blir favorisert på 

bekostning av kvinnen, som blir gjort til et annenrangs menneske. Et viktig element i et 

patriarkalsk samfunn er videre at menn har kontroll over kvinner for å sikre reproduksjon 

(McDonough og Harrison 1978 i Fox 2001). På grunn av ulik tilknytning til den hjemlige 

sfæren fokuseres det i interesseperspektivet på at kvinner og menn vil ha ulike 

problemforståelser og prioriteringer (Øverås og Nergaard 1997). Cunnison og Stageman 

(1993) mener også i forhold til denne ulike tilknytningen at kvinner og menn utvikler ulike 

sosiale identiteter. Kvinner har en dobbel identitet i og med at de som oftest har en stor rolle 

både i det reproduserende og produserende arbeidet, mens menn har en mer endimensjonal 

identitet som først og fremst utspiller seg i det produserende.  

Mann (1986 i Standal 2008) påpeker at patriarkiet vil bli utfordret og svekket i 

samfunn der også kvinner har arbeid utenfor hjemmet. Det er imidlertid ikke slik at kvinner 

med lønnet arbeid nødvendigvis får mer makt verken i hjemmet eller i det offentlige. I sterkt 

patriarkalske samfunn kan dette i stedet bety et dobbelt arbeid for kvinnene, et arbeid både 
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innenfor og utenfor husholdet. Diskursen om hva kvinner og menn er, og hvor de hører 

hjemme i samfunnet kan likevel over tid endres i samfunn der også kvinner deltar i 

arbeidslivet. 

 Munro (1999) peker på to argumenter for å forklare at kvinner har andre interesser enn 

menn, som begge kan sees i forhold til det patriarkalske samfunnet. Hun mener at på et 

generelt nivå deler kvinner et sett med interesser som menn ikke har, fordi arbeidsfordelingen 

er hierarkisk kjønnsfordelt. I tillegg reflekterer arbeidsfordelingen segregerte arbeidssteder 

der kvinner og menn ofte har ulike jobber på grunn av kjønnets betydning. Siden menn 

tradisjonelt har hatt kontroll over fagforeninger, er det menns interesser som er blitt forstått 

som kollektive interesser, som fagforeningene må fokusere på. Munro hevder videre at selv 

om kvinner når et høyt antall representanter er det ikke sikkert at fagforeningenes 

interessefokus vil endres. Dette fordi fagforeningsarbeidet både reflekterer og reproduserer 

kjønnsfordelingene på arbeidsmarkedet. Dersom fagforeningers fokus skal endres må derfor 

kjønnssegregeringen i arbeidslivet også endres.     

 Sapiro (1981) hevder også at kjønnsfordelingen i det patriarkalske samfunnet fører til 

at kvinner står dårligere stilt enn menn. Årsaken er at kvinner i mange samfunn i mindre grad 

enn menn har tilgang til utdannelse, lønnet arbeid, økonomi, og fritid. Dette gjør at kvinner 

igjen har andre interesser enn menn. Sapiro understreker imidlertid at disse ulike interessene 

ikke betyr at kvinner er bevisste disse forskjellene. Det er ikke nødvendigvis slik at de selv vil 

trekke frem at de har spesielle interesser som må representeres. Hun mener at kvinner har en 

rekke objektive interesser på grunn av deres økonomiske og sosiale posisjon. Politisk 

representasjon er derfor avhengig av at kvinner blir bevisste disse interessene, og at de selv 

definerer dem som politiske interesser.  

 Fokuset på at kvinner har spesielle interesser som krever representasjon i 

fagforeninger skaper konflikter. På den ene siden finner man dem som ønsker at 

fagforeningene skal ha et enhetlig fokus på saker sentrert rundt solidarisk klassekamp og det 

kapitalistiske systemet. Man aksepterer at arbeidere er heterogene og kan ha ulike interesser, 

men for å stå sammen mot kapitalismen må interessene redefineres slik at de passer inn med 

fagforeningens fokus (Curtin 1999). Dette ansees som spesielt viktig når fagforeninger trer 

inn på den politiske arenaen, slik tilfellet er i korporative samfunn. Det hevdes at 

fagforeningene da bør opptre med én stemme som vil bli representert videre i forhandlinger 

med staten, og at det må forekomme en homogenisering av arbeidernes heterogene interesser. 

Ifølge Curtin vil feminister derimot si at dette perspektivet fullstendig ser bort fra at både 

samfunnet og fagforeningene ikke bare er sentrert rundt klasse, men også kjønn. Arbeidere 
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har en rekke identiteter og interesser som henger sammen med klasseinteressene, og som 

krever et like stort fokus.  

Representanter for det enhetlige synet har hevdet at feminisme er et nyttig verktøy for 

kapitalister. De mener at et fokus på kjønn fremfor klasse vil splitte proletariatet, og at det 

dermed kan bli vanskeligere å drive klassekamp. Feminister derimot har hevdet at arbeidernes 

utnyttelse kan bekjempes uten at dette nødvendigvis fører til en forbedring for kvinner. Ifølge 

Eisenstein (1979) har det sosialistisk feministiske perspektivet fungert som et kompromiss. 

Dette perspektivet har fokus på at kvinner blir undertrykket både i arbeidslivet og i den 

private sfæren. Kvinnen er både mor og arbeider, reprodusent og produsent (Eisenstein 1979). 

For marxister betyr utnyttelse og undertrykkelse det samme for alle. For sosialistiske 

feminister handler også utnyttelse om klasserelasjoner og den økonomiske virkeligheten for 

alle arbeidere uavhengig av kjønn. Undertrykkelse derimot omhandler kvinner og andre 

minoritetsgrupper som ikke bare påvirkes av det kapitalistiske systemet men også det 

patriarkalske. Eisenstein hevder derfor at alle arbeidere, både kvinner og menn, blir utnyttet, 

mens kvinner i tillegg blir undertrykket. Hun mener videre at verken det kapitalistiske eller 

det patriarkalske samfunnet kan studeres isolert, men må sees i sammenheng med hverandre. 

Forholdet mellom dem omtaler hun som kapitalistisk patriarki. Dette kan også forstås som et 

forhold mellom kjønnsrollene i seg selv og diskursene som former kjønnsrollene, et forhold 

Eisenstein mener må brytes ned.     

 Ferdighetsperspektivet faller også inn under tanken om at kvinner vil utgjøre en 

forskjell i kraft av sitt kjønn. Det hevdes at fordi kvinner har andre livserfaringer, både i den 

private og offentlige sfæren, som følge av det patriarkalske samfunnet har de også utviklet 

andre ferdigheter og kunnskaper enn menn (Øverås og Nergaard 1997). Kvinnelige 

representanter blir dermed ansett som viktige fordi de vil bringe inn noe nytt. Øverås og 

Nergaard fremhever at dette samtidig handler om hvilke saker som når den politiske 

dagsorden.  

Både interesse- og ferdighetsperspektivet kan forstås som en kobling mellom det 

deskriptive og det substansielle perspektivet på representasjon. Som deskriptive 

representanter vil de representere kvinners ulike identiteter, og som substansielle 

representanter kvinners interesser og ideer. Dette kan imidlertid forstås som en temmelig 

deterministisk og essensiell tanke. Kvinner reduseres ned til en enhetlig, objektiv og konstant 

gruppe som stort sett tenker og handler likt. Med det postmoderne feministiske perspektivet er 

fokuset nå blitt rettet mot forskjeller kvinner imellom heller enn likheter. 
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Det postmoderne perspektivet 

Vestlige feministiske forskere er blitt kritisert for å behandle alle kvinner som medlemmer av 

en enhetlig gruppe med et sett felles interesser og behov (McDowell 1999). Det hevdes at 

vestlige hvite feminister fra middelklassen har satt standarden for hva kvinner i alle land skal 

kjempe for. Det er ikke blitt tatt hensyn til at man ikke kjemper om det samme alle steder, noe 

som også gjelder blant ulike kvinner innad i samme land. Mens noen kvinner for eksempel 

kjemper for å kunne ha et arbeid utenfor hjemmet, kan det å faktisk ha mulighet til å være 

hjemme med barna være et mål for andre. Det har videre vært en tendens blant vestlige 

forskere til å studere kvinner i ikke-vestlige land med en forutinntatthet om at alle kvinner i 

disse landene er undertrykket. Standal (2008) mener at tanken ofte har vært at man skal tale 

for de som ikke selv når frem med sin stemme. Ulike kvinners interesser, ønsker og behov blir 

imidlertid påvirket av en rekke faktorer som for eksempel klasse, etnisitet, alder, jobb, 

utdanning, og familiestatus. Samtidig kan disse interessene endres over tid. Ifølge McDowell 

(1999) blir det derfor umulig å forstå kvinners interesser som objektive, universelle, og 

konstante.      

Kritikken mot fokuset på kvinner som en enhetlig gruppe kom både innenfra og 

utenfra feminismen (Curtin 1999). De som utfordret innenfra var ofte kvinner med identiteter 

og interesser som ble marginalisert og ignorert. De følte at de ble satt i en bås under navnet 

”kvinner” uten å føle at de hørte hjemme i denne båsen. På denne måten fungerte feministisk 

politikk som ekskluderende heller enn inkluderende. Utfordringen utenfra omhandlet 

kritikken av modernismens fokus på universelle teorier og antakelser. For å forstå kvinners 

ulike posisjoner i samfunnet, mener postmoderne feminister at det er de kontekstuelle 

diskursene som er med på å opprettholde betydningen av både det å være en kvinne og en 

eventuell undertrykkelse, som må studeres.  

 En diskurs kan forklares som en måte å forstå og gi mening til verden på (Jørgensen 

og Phillips 2006). Postmoderne teoretikere hevder at all kunnskap vi har om verden må 

forstås som sosialt konstruert gjennom bestemte diskurser (Smith 2003). Denne tanken er i 

stor grad påvirket av Foucaults arbeid. Han var svært kritisk til synet om at det finnes en 

objektiv kunnskap om verden og en såkalt sannhet. Han forsøkte derfor å vise hvordan 

diskurser og representasjoner dannes og normaliseres i folks hverdag og sinn, slik at de blir 

oppfattet som tilsynelatende sannheter (Peet 2005). En diskurs blir oppfattet som sann dersom 

den fremmes såpass mange ganger at den oppfattes som normal, og andre måter å forstå 

verden på som følge av dette blir utelukket (Jørgensen og Phillips 2006). Det sentrale i denne 

prosessen er språket som brukes. Foucault mener at språket aldri vil være et nøytralt 
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virkemiddel som kun benyttes for å formidle informasjon, men at det derimot er et effektivt 

virkemiddel i seg selv (Peet 2005). De som har makt til å fylle de ulike diskursene med språk 

og innhold, blir dermed de som bestemmer hva som skal være den vanlige måten å forstå 

verden på.   

 Foucault hentet inspirasjon fra sin tidligere lærer Althusser og hans subjektteori 

(Jørgensen og Phillips 2006). Althusser hevder at subjektet blir skapt i diskursene gjennom en 

interpellasjonsprosess. Interpellasjon kan forstås som den prosessen der mennesker ifølge 

Althusser blir påført en bestemt rolle og identitet i samfunnet. Språket skaper en sosial 

posisjon som mennesker tar til seg, og Althusser mener at dette skjer uten at det er rom for 

motstand. Han er imidlertid senere blitt kritisert for å undervurdere menneskers evner til å yte 

motstand (Jørgensen og Phillips 2006). Samtidig påpeker Jørgensen og Phillips at det ikke 

bare er én diskurs som former oss, men flere forskjellige og ofte motstridende.  

 I hverdagen blir diskursene gitt mening gjennom sosiale praksiser. Kvinners identitet 

blir i tråd med denne forståelsen konstruert gjennom samspillet mellom diskursene og sosiale 

praksiser i hverdagslivet (Standal 2008). Tanken om at kvinner og menn er forskjellige og 

motsetningsfylte blir på denne måten såpass innkapslet i vår tankegang at vi ikke tenker over 

det. Dette er en konstruksjon som følger oss i alle deler av livet, for eksempel gjennom 

skolegang, i arbeidslivet, i ekteskap, og som foreldre. Gjennom ulike sosiale institusjoner blir 

vi interpellert både til å føle oss som enten kvinner eller menn, og til å oppføre oss på 

bestemte måter. Ifølge Haraway (i McDowell 1999) finnes det imidlertid ikke noe naturlig og 

objektivt som binder medlemmene av kategorien ”kvinner” sammen. Dette må heller forstås 

som en kompleks kategori som er sosialt skapt. McDowell påpeker også, som allerede nevnt, 

at det å være kvinne ikke er konstant, men kan endre seg over tid og sted. Hvordan vi tenker 

om kjønn er derfor både kulturelt, historisk, og romlig formet, og må forstås kontekstuelt.   

 Et gjennomgående trekk ved det tamilske samfunnet på Sri Lankas teplantasjer er det 

såkalte patriarkalske samfunnet. Det er derfor viktig å ha en forståelse av hva dette innebærer, 

som gjennomgått i forrige del. I tråd med postmodernismens forkastelse av de universelle 

teoriene kritiserer imidlertid Maynard (2001) forståelsen av patriarkiet som et konstant og 

essensielt system. Hun mener at vi i stedet for må snakke om patriarkalske relasjoner som er 

verken universelle eller konstante. Kvinner må heller ikke fratas evner til å handle og vise 

motstand. Agarwal (1996 i Bhasin 2003) omtaler husholdet som bestående av en rekke 

komplekse relasjoner, deriblant kjønnsrelasjoner. Disse blir stadig enten reprodusert eller 

redefinert gjennom forhandlinger og konflikter. Ifølge Agarwal avhenger imidlertid en 

persons makt til å forhandle om disse relasjonene av ulike faktorer. Disse faktorene 
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omhandler tilgang til inntekstbringende arbeid, privat eiendom, fysiske ressurser, og støtte fra 

tradisjonelle sosiale systemer (for eksempel patroner), staten eller ikke-statlige organisasjoner. 

Familiemedlemmers ofte ulike tilganger til slike faktorer vil føre til at enkelte av dem vil ha 

dårligere forhandlingsposisjoner enn andre (Agarwal 1996 i Bhasin 2003). Kandiyoti (i 

McDowell 1999) fremhever betydningen av å forstå hvorfor mange kvinner ikke gjør 

motstand, men godtar patriarkalske relasjoner. Hun peker på det patriarkalske samfunnets 

slektskapsrelasjoner som en viktig årsak mange steder. Å bryte med slike relasjoner kan være 

svært vanskelig, selv om en reproduksjon av dem skader både en selv og ens døtre. Dette er 

også tett tilknyttet religiøse diskurser.  

 Oppfatninger om hvordan man som kvinne eller mann skal oppføre seg stammer ofte 

fra religiøse regler (Seneviratne og Currie 2001). Geertz (1979 i Seneviratne og Currie 2001) 

mener at religioners sterke symbolske betydning for mange mennesker kan ha både 

psykologiske og politiske effekter. Dette skyldes religionens evne til å skape aksept for 

sosiale og politiske ordninger med referanser til religiøse termer. På teplantasjene på Sri 

Lanka er hinduisme den mest utbredte religionen, og det er derfor den som først og fremst har 

innflytelse på den sosiale differensieringen. Ifølge Altekar (1938 i Seneviratne og Currie 

2001) var hinduisme fra tidlig av en religion som ga kvinner en rekke rettigheter og 

privilegier på linje med menn. Dette ble det imidlertid en stopp på med nedskrivingen av 

Manus lover. Gjennomgående i disse lovene var betydningen av ekteskapet og at kvinnen 

ikke er verdt noe før hun er gift. Kvinnen blir ansett som svak, farlig og uren. Derfor kan hun 

aldri være en selvstendig person, men går fra å være sin fars datter, deretter sin ektemanns 

kone, og som enke vil hun være i sønnens ansvar. Mannen er altså husholdets overhode, og 

kvinnen må alltid avlyde han. En diskurs som har utviklet seg gjennom disse ideene og 

lovene, er at dersom en kvinne blir enke eller ikke kan få barn, så er dette hennes egen feil. 

Det hevdes at hun da ikke har gjort sine religiøse plikter godt nok, eller tatt seg av mannen sin 

på riktig måte (Seneviratne og Currie 2001). Den patriarkalske og den religiøse diskursen 

henger dermed tett sammen, og de forklares ved å vise til hverandre. Den viktige og 

psykologiske posisjonen religion har for mange, gjør at det blir lettere å reprodusere 

patriarkalske relasjoner ved å legitimere dette gjennom det religiøse.          

 Dersom det ikke finnes noen universelle eller gitte faktorer som knytter kvinner 

sammen vil det være vanskelig å kjempe for kvinner som en gruppe. Hvordan kan man kreve 

rettigheter og representasjon for kvinner dersom det skal fokuseres på forskjellene kvinner 

imellom heller enn likheter? Ifølge Lister (2003) handler dette i stor grad om å bruke begrepet 

”kvinner” for å skape bevisstgjøring og mobilisering. 
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Bevisstgjøring for å mobilisere 

Lister (2003) mener at ulikheter mellom kvinner ikke nødvendigvis må utelukke solidaritet 

dem imellom. Dette fordi kvinner over store deler av verden fortsatt opplever urettferdige 

strukturer og utfordringer i kraft av patriarkalske relasjoner. Maynard (2001) hevder også at 

selv om begrepet kvinner i seg selv ikke er en forent kategori, så kan dette begrepet brukes for 

å forene. Dersom begrepet forstås som forenende vil det ifølge Maynard ikke referere til 

essensielle og biologiske betydninger, men heller til at det er sosial konstruert og kan 

oppleves forskjellig fra kvinne til kvinne. Det kan slik brukes for å skape bevissthet om 

urettferdige strukturer og diskurser.  

Cunnison og Stageman (1993) forstår bevissthet som en todelt prosess. Først må det 

skapes bevissthet om selve utfordringene tilknyttet til de sosiale relasjonene, deretter må det 

skapes bevissthet om behovet for å endre disse. Videre peker de på betydningen av å ha et 

alternativ for å utvikle bevissthet. Dersom det finnes en alternativ ideologi om hvordan 

fremtiden kan utarte seg vil det være enklere å skape bevissthet. For å skape bevissthet mener 

Cunnison og Stageman at kvinner må organisere seg på egen hånd. Young (1990 i McBride 

2001) ser på selvorganisering som en måte for marginaliserte grupper å sette dagsorden for 

sine interesser, uavhengig av de privilegerte gruppene. Cunnison og Stageman (1993) er 

imidlertid opptatt av at flere kvinner i fagforeningene og egne kvinnegrupper ikke 

nødvendigvis endrer de patriarkalske relasjonene. Dersom kvinner får en plattform der de kan 

bli hørt og får satt fokus på deres ulike interesser, kan det likevel være med å utfordre 

diskursene over tid. Phillips (1994 i Curtin 1999) hevder at dersom kvinners interesser er 

flytende, mangfoldige og stadig i endring kan det være vanskelig å finne ut hva som skal 

representeres, og hvem som skal representere. Dette betyr at representasjon like mye handler 

om å formulere interesser, som om hvordan de blir representert. Phillips mener at nettopp 

derfor er det viktig med flere kvinnelige representanter med ulike identiteter og interesser.  

 

3.4 Oppsummering  

Det teoretiske rammeverket som jeg har gjennomgått i dette kapitlet utgjør bakgrunnen for 

analysen. Tilnærmingen er basert på forståelsen av ulike perspektiver på representasjon, 

fagforeningene som politisk representanter og ulike perspektiver på betydningen av kvinners 

representasjon. Som grunnlag for å forstå representasjon benytter jeg meg av Pitkins skille 

mellom autoritetsperspektivet, det deskriptive, det substansielle og det symbolske 

perspektivet. Samtidig viser jeg hvordan representasjon blir forstått som et sosialt konstruert 
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begrep, og hvordan det konstitueres i samhandling mellom potensielle representanter og deres 

grupper.  

 Som representant for sine medlemmer kan fagforeningene operere på ulike måter. 

Enkelte mener at fagforeningene bør ha et snevert økonomisk fokus, og at de først og fremst 

skal være instrumentelle organer som arbeiderne kan bruke for å fremme rettigheter knyttet til 

arbeidet. Andre mener derimot at perspektivet må utvides, og at fagforeningene også må 

representere arbeidernes politiske interesser. Fagforeningene på teplantasjene har en nær 

tilknytning til det politiske. Dette må også sees i sammenheng med betydningen av patron-

klient-nettverk som kjennetegner srilankisk politikk. For å forstå kapittel 4, der jeg spør hva 

som kjennetegner fagforeningenes politiske rolle, har det derfor vært hensiktsmessig å se 

politisk representasjon i forhold til patronasje.  

 Ifølge Tørres (2000) er imidlertid ikke fagforeningene representative dersom 

medlemmene ikke har innflytelse over deres arbeid og mål. Siden fokuset i denne oppgaven er 

de kvinnelige medlemmenes representasjon og deltakelse, har derfor også teorikapitlet 

omhandlet ulike perspektiver som tar opp dette. Rettferdighetsperspektivet påpeker at kvinner 

utgjør en like stor samfunnsgruppe som menn, og at de av denne grunn også må ha like 

rettigheter til å representere og bli representert. Interesseperspektivet handler om at kvinner 

har ulike interesser enn menn. Samtidig hevdes det at kvinnelige representanter vil 

representere både kvinners identiteter og interesser, og de vil derfor handle på vegne av 

kvinner. Postmoderne feminister mener imidlertid at kvinner ikke er en homogen gruppe med 

et sett felles interesser. Hva kvinner ønsker er ikke universelt og konstant, men avhenger av 

kontekstuelle diskurser og er stadig gjenstand for enten reproduksjon eller redefinering. Dette 

vil jeg bruke som grunnlag for å forstå kvinners deltakelse og representasjon i fagforeningene 

på Sri Lankas teplantasjer.  
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3. Metode  

I dette kapitlet vil jeg redegjøre for valget av kvalitativ metode og casestudier som grunnlag 

for å svare på problemstillingene mine. Jeg vil også forklare hvordan jeg gikk frem for å få 

informanter, og hvordan datainnsamlingen foregikk. Samtidig vil jeg ta opp metodiske 

problemstillinger og etiske dilemmaer som har preget forskningsprosessen. 

 

3.1 Den kvalitative tilnærmingen 

Jeg har valgt en kvalitativ tilnærming for å belyse og besvare problemstillingene mine. Mens 

kvantitativ metode vektlegger utbredelse og antall er den kvalitative tilnærmingen godt egnet 

for studier som søker å gå i dybden innenfor et bestemt område (Thagaard 2003). Data fra 

kvalitative undersøkelser fremstilles altså som tekst heller enn tall, selv om også kvalitative 

data kan ha kvantitative innslag. Videre er et mål med kvalitativ metode ofte å få innsikt i 

sosiale fenomener ved å se dem fra informantenes perspektiv. For å få tilgang til disse 

perspektivene er samtaler et godt utgangspunkt (Thagaard 2003). Kvalitativ metode preges 

derfor av en nærhet mellom forsker og dem det forskes på. Jeg var ute etter informantenes 

synspunkter og fortolkninger av sine virkeligheter. Derfor falt valget på kvalitativ metode. En 

annen velkjent metode innenfor kvalitativ forskning er observasjon. Dette gjelder også for 

denne oppgaven. Jeg har foretatt formelle intervjuer og uformelle samtaler, samt observasjon 

av både livet på plantasjene og hvordan ulike fagforeningsrepresentanter forholder seg til 

hverandre.  

Thagaard påpeker videre at kvalitativ metode er preget av et fleksibelt 

forskningsopplegg. De ulike stadiene i forskningsprosessen er ofte overlappende og kan 

arbeides med parallelt. Både tolkning og analyse er derfor noe som skjer gjennom hele 

prosessen. Wadel (1991 i Thagaard 2003) kaller derfor kvalitativ forskning en runddans 

mellom teori, metode og data. Fleksibiliteten og runddansen kjennetegner også den abduktive 

tilnærmingen jeg har i denne oppgaven. Dette betyr at jeg har verken en ren deduktiv 

(teoretisk) eller induktiv (empirisk) fremgangsmåte (Thagaard 2003). I stedet for skjer 

forskningen i et samspill mellom den teoretiske forforståelsen og fortolkning av 

datamaterialet jeg har samlet inn.  
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3.2 Kvalitative casestudier 

Casestudier kjennetegnes ifølge Thagaard (2003: 47) som ”undersøkelsesopplegg som er 

rettet mot å studere mye informasjon om få enheter eller cases”. Det finnes imidlertid ingen 

standardisert definisjon på casestudier. Ifølge Thagaard er en utbredt oppfatning likevel at 

casestudier omfatter empiriske avgrensete enheter eller cases som individer, grupper, 

organisasjoner eller stater. Hovedpoenget er å gå i dybden og samle inn mye informasjon om 

de casene som studeres. Gomm et al. (2004) mener at casene skal studeres i sine naturlige 

omgivelser og sammenhenger, og at de ikke skal konstrueres av forskeren. Ifølge Stake 

(2005) kan casestudier foretas både som en dyptgående studie av ett spesifikt case, eller 

komparativt ved å sammenligne flere cases. I sistnevnte er det ikke caset i seg selv som er det 

viktigste, men heller å få en bredere kunnskap om for eksempel et fenomen eller en 

befolkning.  

 

3.3 Datainnsamling 

Jeg ønsket å studere kvinners deltakelse og representasjon i fagforeninger på teplantasjene på 

Sri Lanka. Samtidig ønsket jeg å samle inn data om den politiske konteksten generelt på 

plantasjene, for å ha en best mulig forståelse av faktorer som eventuelt spiller inn på kvinners 

deltakelse og representasjon. Før jeg bestemte meg nøyaktig for tema dro jeg i januar 2007 på 

en måneds forfeltarbeid. Da besøkte jeg plantasjeområdet for første gang og snakket uformelt 

med folk jeg traff. Jeg besøkte også hovedkontoret til CWC, den største fagforeningen, i 

Colombo, og snakket med nestlederen der. Samtidig besøkte jeg forskningssentre og samlet 

inn litteratur. Det meste av datainnsamlingen foregikk imidlertid på hovedfeltarbeidet mitt fra 

august til november 2007. Det er denne perioden som ligger til grunn for oppgaven og dens 

analyse. Ting som har skjedd i etterkant av feltarbeidet vil derfor ikke bli inkludert her. Med 

dette mener jeg både hensynet til at det kan ha kommet nye personer i viktige posisjoner i 

fagforeningene, samt at fagforeningenes politiske roller kan ha endret seg. I tillegg har ting 

endret seg i forhold til borgerkrigen i landet. Dette ser jeg bort fra i min analyse. 

 I løpet av feltarbeidet mitt bodde jeg i Hatton. Dette blir ofte kalt plantasjeområdets 

fagforeningshovedstad. Jeg ønsket å bo i plantasjeområdet, og siden mange av fagforeningene 

har kontorer i Hatton tenkte jeg at det ville være et nyttig sted å ha base. Jeg oppholdt meg 

også noen uker i Colombo der de største fagforeningene har hovedkontorer, og der det finnes 

en rekke forskningssentre som jeg har besøkt. Videre brukte jeg en god del av tiden min på å 

besøke fagforeningskontorer i andre små byer i plantasjeområdet, samt at jeg intervjuet 



 34 

kvinnelige arbeidere på ulike plantasjer. Mens jeg oppholdt meg i Hatton bodde jeg privat hos 

en kvinne jeg hadde kommet i kontakt med via en amerikansk forsker som hadde vært i 

Hatton tidligere. Kvinnen jeg bodde hos drev sin egen frivillige organisasjon, og hadde kontor 

i huset der hun bodde. Organisasjonen driver prosjekter på en rekke plantasjer, og arbeider 

mest med å organisere forskjellige aktiviteter og kurs for barn og unge. Hun hadde god 

oversikt over forholdene på plantasjene, og var slik en viktig kilde til bakgrunnsinformasjon 

om både livet på plantasjene og det srilankiske samfunnet generelt. Jeg fikk også anledning til 

å være med henne rundt omkring på ulike plantasjer for å besøke samarbeidspartnere og 

prosjektene hun var tilknyttet. På denne måten fikk jeg tilgang til uformelle samtalepartnere, 

og lærte mye om samfunnet gjennom observasjon. Hun hadde også mange bekjente i ulike 

fagforeninger, og satte meg i kontakt med flere av mine informanter.  

 

Valg av fagforeninger 

Ifølge en ansatt som jeg snakket med ved det statlige Labour Department i Colombo finnes 

det nærmere 50 registrerte fagforeninger som skal arbeide for plantasjearbeiderne. Av disse er 

det imidlertid bare 10-12 som er aktive. I min studie har jeg valgt å studere sju fagforeninger. 

Jeg har altså foretatt en komparativ studie av flere cases. Dette valgte jeg fordi fagforeningene 

er svært tett knyttet til hverandre. Flere av de mindre fagforeningene har tidligere vært en del 

av den største. Jeg ønsket å inkludere hvordan både samarbeidet og splittelsene 

fagforeningene imellom påvirker arbeidet de gjør. Dette mener jeg igjen har påvirkning på 

medlemmenes oppfatning av hvordan deres interesser blir ivaretatt. Samtidig ønsket jeg å 

studere kvinners deltakelse og representasjon som et fenomen og tema, heller enn forholdene i 

kun én fagforening. Ved å studere sju fagforeninger kunne jeg dermed få mer bredde i 

materialet til å kunne si noe om dette temaet, enn jeg hadde fått dersom jeg kunne hadde tatt 

for meg én. Generalisering til andre fagforeninger enn disse sju vil imidlertid være 

problematisk, noe jeg kommer tilbake til. 

 Ifølge ansatte ved Labour Department er en overveldende del av arbeiderne 

medlemmer av CWC, som er den største fagforeningen. Jeg ønsket derfor å snakke med folk 

tilknyttet denne. I tillegg ønsket jeg å studere fagforeninger som både tidligere har vært en del 

av CWC og de som aldri har vært det. Jeg så også etter fagforeninger av ulike størrelser når 

det gjaldt medlemsantall og politisk innflytelse. Gjennom forfeltarbeidet og sekundærlitteratur 

hadde jeg kjennskap til to andre store fagforeninger, UPF og LJEWU. Jeg visste at det blant 

disse fagforeningene og CWC eksisterte både samarbeid og splittelser, samt at de hadde 
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tilknytning til politiske partier med ulike ideologiske syn. Jeg bestemte meg derfor også for å 

hente informanter fra disse to. Dagen etter at jeg hadde ankommet Hatton tok hun jeg bodde 

hos meg med på et fagforeningsseminar. Bortsett fra CWC var en rekke fagforeninger tilstede 

på dette seminaret for å diskutere samarbeidet fremover, og hvilke saker de skulle fokusere 

på. Her fikk jeg anledning til å presentere meg selv og min studie. Jeg fikk også informasjon 

om de mindre fagforeningene, og valgte meg ut de resterende som jeg ønsket å studere.  

 Ifølge Labour Department er det vanskelig å si hvor mange medlemmer 

fagforeningene har. De skal egentlig rapportere om dette årlig, men da jeg ba om de siste 

innrapporterte tallene måtte de gå flere år tilbake. I tillegg var det noen fagforeninger som 

aldri hadde sendt inn denne typen informasjon. Når jeg i denne oppgaven omtaler 

fagforeninger som små eller store er det derfor ut ifra et anslag gjort av både dem selv og de 

andre fagforeningene. Jeg velger å ikke bruke tall siden det er såpass stor usikkerhet knyttet til 

dette. 

De sju fagforeningene som er en del av denne studien er: 

 

 Ceylon Workers’ Congress (CWC). Etablert som politisk parti i 1939 og fikk tilknyttet 

fagforeningen i 1940. Fungerer i dag både som fagforening og politisk parti, og er den 

største fagforeningen. Har hovedkontor i Colombo. 

 Up-country People’s Front/Up-country Workers Front (UPF/UWF – i denne oppgaven 

kun referert til som UPF ettersom det er det den blir kalt av informantene). Ledelsen 

var tidligere en del av CWC. Etablert i 1989. Fungerer både som fagforening og 

politisk parti, og er en relativt stor fagforening. Har hovedkontor i Colombo. 

 Lanka Jathika Estate Workers’ Union (LJEWU). Etablert i 1959. Fungerer som 

fagforening, men er tilknyttet det høyreorienterte politiske partiet UNP. Dette er også 

en relativt stor fagforening. Har hovedkontor i Colombo.  

 National Union of Workers (NUW). Etablert i 1965 som fagforening og har også 

hovedfokus på det i dag, men søker nå også politisk deltakelse. En mellomstor 

fagforening som tradisjonelt har hatt hovedkontor i Hatton, men dagens leder har 

kontor i Colombo. 

 Ceylon Plantation Workers’ Union (CPWU, også kalt Red Flag). Etablert i 1940. 

Fungerer som fagforening, men er tilknyttet kommunistpartiet. En mellomstor 

fagforening med hovedkontor i Hatton. 
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 Ceylon Workers’ Alliance (CWA). Ledelsen var tidligere en del av CWC, men splittet 

og dannet sin egen fagforening i 2000. Opererer først og fremst som fagforening, men 

har en politisk ving tilknyttet seg. En relativt liten fagforening, med hovedkontor i 

Colombo. 

 All Ceylon United Workers’ Congress (ACUWC). Lederen var tidligere en del av 

CWC, men dannet sin egen fagforening i 1988. Fungerer som fagforening. Er også 

relativt liten, og har hovedkontor i Navala Pitiya.     

  

Rekruttering av informanter 

Jeg har snakket med folk på ulike nivåer i fagforeningene. På forfeltarbeidet kom jeg i kontakt 

med ansatte på forskningssentre i Colombo. De ga meg kontaktinformasjon til ulike 

representanter fra forskjellige fagforeninger. Jeg tok kontakt med disse og satte opp 

tidspunkter for møter og intervjuer. Dette var representanter fra fagforeningsledelsene og 

ansatte på hovedkontorene. Andre informanter fra ledelsesnivå fikk jeg kontakt med på det 

allerede nevnte fagforeningsseminaret jeg var tilstede på i Hatton. Når jeg sier ledelsene 

mener jeg ikke utelukkende leder og nestleder, men også assisterende sekretærer. Det var ikke 

mulig å få intervjuer med den øverste ledelsen verken i CWC eller LJEWU, men jeg har 

snakket med to av nestlederne i CWC, samt med assisterende sekretærer i begge 

fagforeningene. I store fagforeninger som CWC og LJEWU vil det også være de jeg har 

snakket med som driver med arbeidet rettet mot medlemmene, mens de på det øverste nivået 

jobber mer utad. Jeg mener derfor at de jeg har snakket med har gitt meg informasjon til å 

gjøre en analyse.  

 Blant informantene mine på ledelsesnivå er det både kvinner og menn. Dette fordi det 

stort sett er menn som har disse posisjonene. Informantene mine på lavere nivåer er kvinner. 

Foruten ledelsen var det de kvinnelige medlemmenes virkelighetssyn jeg først og fremst var 

ute etter, og jeg valgte derfor å ha kvinnelige informanter på de lavere nivåene. Disse 

informantene var ordinære medlemmer, lokale ledere direkte på plantasjene, og ansatte på 

lokalkontorer. Jeg kom i kontakt med de ordinære medlemmene ved å dra ut til plantasjene på 

fridager (søndager) og kvelder. Jeg ønsket å intervjue kvinner fra ulike plantasjer, og se om 

det var forskjeller mellom de i nærheten av Hatton og de mer avsidesliggende. Sammen med 

tolken min gjorde jeg meg kjent, forklarte hva jeg ønsket, og fikk slik ordnet intervjuer med 

kvinner fra ulike fagforeninger. Da kom jeg også i kontakt med lokale kvinnelige ledere, og 

kunne dermed organisere intervjuer med dem. Jeg spurte også fagforeningsledelsene og 



 37 

ansatte på kontorene om de kunne sette meg i kontakt med de kvinnelige lederne. I 

intervjuene skrøt de av hvor mange kvinnelige representanter de hadde og hvor godt 

samarbeidet med dem var, men da jeg ønsket å snakke med disse kvinnene var det imidlertid 

få av dem som kjente til noen eller visste på hvilke plantasjer de holdt til. Jeg var i 

begynnelsen av mitt opphold i Hatton også tilstede på et seminar for kvinnelige 

fagforeningsrepresentanter. Der kom jeg i kontakt med flere kvinner som jeg i ettertid gjorde 

intervjuer med.  

 Thagaard (2003) understreker betydningen av kravet om informert samtykke i ethvert 

forskningsprosjekt. Potensielle informanter fikk alltid informasjon om hvem jeg var, hva 

studien min gikk ut på, og at informasjonen de ga meg ville brukes til denne studien. Jeg 

opplevde aldri at noen sa nei til å delta, bortsett fra enkelte på øverste nivå som ikke hadde 

tid. Thagaard fremhever også prinsippet om konfidensialitet. Informanter som har 

fremtredende posisjoner i fagforeningenes ledelser blir i denne studien ikke anonymisert. 

Dette var de klar over. Alle andre har jeg derimot tillagt et annet navn, og jeg spesifiserer ikke 

hvilken plantasje de bor på. Et etisk dilemma er imidlertid at fagforeningene er tett knyttet til 

hverandre, og det er et lite og gjennomsiktig miljø. Det at jeg enkelte ganger er blitt satt i 

kontakt med informanter via andre i fagforeningene, den såkalte snøballmetoden, gjør også at 

det kan være en mulighet for at noen ikke vil være helt anonyme overfor hverandre.  

 

Det kvalitative intervjuet  

Ifølge Thagaard (2003) er formålet med et kvalitativt intervju å få omfattende informasjon om 

hvordan andre mennesker opplever sin livssituasjon. Intervjuet kan utformes på ulike måter. 

Intervjuer med lite struktur kjennetegnes av en uformell tilnærming, og kan betraktes som en 

samtale mellom forsker og informant om bestemte temaer. I intervjuer med et relativt 

strukturert opplegg derimot har forskeren på forhånd utformet spørsmål med en fastlagt 

rekkefølge. Som en mellomposisjon finner man en semistrukturert tilnærming, som er den 

intervjuformen jeg har benyttet meg av. Jeg hadde i forkant av intervjuene utformet en 

intervjuguide med spørsmål og temaer som jeg ville gå inn på i alle intervjuene. Samtidig 

ønsket jeg å være fleksibel med tanke på rekkefølge, oppfølgingsspørsmål og eventuelt nye 

temaer som informantene kunne ta opp. Dette førte til at intervjuene kunne være svært ulike 

fra gang til gang. Noen var mer strukturerte enn andre, der jeg stilte spørsmål og informantene 

svarte. Andre bar mer preg av å være en uformell samtale oss imellom, men der vi likevel var 

innom de temaene jeg ønsket. 
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 Intervjuguiden jeg hadde utarbeidet til intervjuene varierte etter hvem jeg snakket 

med, men var i alle tilfeller todelt. I intervjuene med medlemmene på plantasjene og med 

kvinnelige representanter handlet spørsmålene om informantene selv og deres forhold til 

fagforeningene. En del tok for seg hvorfor de var med i fagforeninger, hva de ønsket å oppnå, 

hvilke saker som var viktige for dem selv og fagforeningene, og hvordan de oppfattet 

forholdet mellom dem og fagforeningsledelsene. Den andre delen handlet om deres tanker om 

kvinners deltakelse og representasjon i de respektive fagforeningene. Intervjuguiden jeg 

hadde utformet til fagforeningsrepresentanter generelt hadde en del som var rettet mot 

fagforeningenes arbeid og mål. Jeg var interessert i informasjon om hvordan fagforeningene 

var strukturert, hvilke saker de fremmet, og hvordan de samarbeidet med ulike aktører. 

Deretter gikk jeg over til å snakke om kvinners deltakelse og representasjon også med dem.  

 Intervjuene ble ofte avsluttet med en kopp te samt en omvisning på plantasjene i 

tilfellene da intervjuene foregikk der. Dette ga rom for uformelt snakk og ga meg i mange 

tilfeller nyttig ekstra informasjon om de mer generelle forholdene på plantasjene.  

 

Intervjusituasjonen 

Stedene intervjuene ble holdt på varierte. Noen fant sted på informantenes kontorer, mens 

andre ble holdt hjemme hos dem. I noen tilfeller valgte jeg også å invitere informantene hjem 

til meg. Intervjuene ble da holdt på kontoret til hun jeg bodde hos. Dette gjaldt enkelte 

kvinner ansatt på lokalkontorer i Hatton, og jeg gjorde dette fordi kvinnene selv påpekte at det 

ville være problematisk for dem å snakke om forholdene mellom dem og fagforeningen på 

selve kontoret. Kontorene er små og det ville være lett for andre å høre hva vi snakket om. 

Samtidig er det ikke mange kafeer eller andre steder i Hatton der vi kunne sitte i fred. Et 

problem jeg støtte på i noen tilfeller da intervjuene fant sted hjemme hos informantene på 

plantasjene var at andre folk var veldig nysgjerrige og ønsket å være tilstede for å se hva som 

foregikk. Ifølge Hesselberg (1998) er dette svært vanlig ved intervjusituasjoner i såkalte 

utviklingsland. Jeg opplevde at folk samlet seg utenfor vinduene, og noen kom inn for å høre 

på. Jeg var i begynnelsen redd for å virke uhøflig, men ba de likevel om å holde seg unna til 

intervjuet var ferdig. Dette for å unngå at svarene kvinnene ga ville være annerledes med 

menn tilstede ettersom temaet kunne oppleves som privat og også kontroversielt i enkelte 

familier. Samtidig ønsket jeg å ha fullt fokus på informanten og forholdet oss imellom uten å 

bli forstyrret av andre.           
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 For at informantene skulle åpne seg rundt temaene jeg ønsket å snakke om var det 

viktig å skape en fortrolig atmosfære, noe også Thagaard (2003) påpeker betydningen av. 

Dette handler på den ene siden om hvordan informanten oppfatter forskeren. Det var viktig 

for meg å vise interesse for det som ble fortalt meg, ved å nikke og komme med kommentarer 

eller oppfølgingsspørsmål. Samtidig handler det om hvordan informanten oppfatter sin egen 

situasjon. Jeg opplevde et stort engasjement blant informantene mine, noe som særlig gjaldt 

de kvinnelige representantene både lokalt på plantasjene og ansatte på lokalkontorer. Jeg fikk 

inntrykk av at temaene vi gikk gjennom på intervjuene var noe de hadde tenkt nøye gjennom, 

og at de hadde en reflektert oppfattelse av både sin egen situasjon og kvinners deltakelse og 

representasjon i fagforeningene generelt. Thagaard (2003) antyder at de som stiller opp til 

intervjuer ofte er personer som kjenner til hva forskning innebærer og som er trygge på sin 

egen livssituasjon. Dette fører til at enkelte stemmer kan mangle. Likevel opplevde jeg at alle 

jeg spurte om å stille opp gjorde det, og flere av dem hadde aldri tidligere vært en del av et 

forskningsprosjekt. Samtidig er det i kvalitativ metode ikke et mål å oppnå et representativt 

utvalg, men heller å gå i dybden på det den enkelte sier. Engasjementet til informantene viste 

seg igjen også i etterkant av intervjuene. Mange av dem tok kontakt med meg for å gi meg 

ekstra informasjon, eller for å si ting de hadde tenkt på etter at intervjuet var ferdig.  

 Et problem ved kvalitativ forskning og intervju som metode kan være at informantene 

sier det de tror forskeren ønsker å høre. Beboere på plantasjene er vant til at besøk av 

utlendinger ofte betyr penger til planlagte prosjekter. Det var derfor viktig for meg å presisere 

at jeg utelukkende var student og ønsket informanter til masteroppgaven min. Dette forstod de 

fleste. Jeg opplevde imidlertid at noen i etterkant av intervjuene spurte om jeg kunne sette 

dem i kontakt med potensielle donorer som kunne støtte prosjekter de på ulike måter var 

involvert i. Jeg valgte å gi dem navn og kontaktinformasjon til ulike organisasjoner heller enn 

å love bort hjelp jeg visste at jeg antakelig ikke kunne skaffe. Slik unngikk jeg også å blande 

forskerrollen med andre roller.  

 For at ikke det sosiale skillet mellom meg og informantene skulle være større enn 

nødvendig, tok jeg lokaltransport eller gikk for å komme ut til plantasjene. Unntaket var hvis 

intervjuene skulle gjøres om kvelden på avsidesliggende plantasjer der bussene ikke gikk. 

Betydningen av kjønn kan også påvirke forholdet mellom forsker og informant. Ifølge Warren 

(1988 i Thagaard 2003) er dette noe som er blitt diskutert i metodelitteraturen. Det hevdes at 

når forsker og informant er av samme kjønn kan det gi grunnlag for felles forståelse. Jeg tror 

at jeg fikk slippe mer inn på kvinnenes liv enn jeg hadde gjort dersom jeg hadde vært mann. 

Dette gjelder spesielt intervjuene jeg hadde med kvinnelige representanter uten tolk hjemme 
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hos dem. På grunn av den patriarkalske diskursen ville det vært svært problematisk for disse 

kvinnene å invitere en mann hjem for å få et innblikk i deres liv. Flere av spørsmålene mine 

var også spørsmål kvinnene, uavhengig av hvilken posisjon de hadde eller hvor intervjuet ble 

holdt, ikke ønsket å svare på dersom det var fare for at menn kunne overhøre intervjuet. Det 

var derfor viktig å finne steder der vi kunne snakke helt uforstyrret. 

 Kanskje enda viktigere var det at tolken min var en kvinne. Jeg benyttet meg av tolk i 

intervjuene med kvinnene på plantasjene, både med de ordinære medlemmene og de lokale 

lederne, i tillegg til i enkelte intervjuer med kvinner ansatt på lokalkontorene i Hatton. De 

andre informantene mine snakket engelsk og jeg hadde derfor ikke behov for tolk i 

intervjuene med dem. Tolken min var hun jeg bodde hos i Hatton, og jeg benyttet meg av 

samme tolk hele tiden. Det fungerte stort sett veldig bra å bruke henne som tolk. Engelsken 

hennes var imidlertid ikke flytende, og det kunne oppstå situasjoner der hun stod fast og måtte 

forklare ved å bruke andre ord og uttrykk enn det informanten hadde gjort. Det kunne da 

hende at hun senere på dagen kom på hvordan hun skulle ha oversatt korrekt. Jeg følte også at 

hun hadde en god forståelse av temaet og ordene jeg brukte. Det at jeg bodde hos henne 

gjorde at vi kunne ha daglige samtaler om temaet, og på den måten forberede oss best mulig 

til intervjuene begge to. En begrensning ved bruken av henne er at jeg ikke kan vite om hun 

tolket alt som ble sagt, eller om hun filtrerte ut det hun mente ikke var relevant. Det er også en 

mulighet at hun har fortolket innholdet før hun har tolket videre til meg, og på den måten ikke 

har tolket direkte. Det oppstod imidlertid enkelte ganger situasjoner der informantene ga svar 

som ikke passet med spørsmålene fordi de hadde misforstått. Det at hun tolket dette uten selv 

å forklare informanten hva jeg egentlig hadde ment, men ga den jobben til meg, kan tyde på at 

hun visste hva tolkerollen gikk ut på. Dette var også noe vi snakket mye om i begynnelsen av 

mitt opphold. Hun kjente i tillegg kvinnene som jobbet på lokalkontorene i Hatton, og var 

godt likt i lokalsamfunnet. Dette bidro til en hyggelig og avslappende tone på intervjuene. 

Likevel var flyten i intervjuene uten tolk som regel bedre, noe som er naturlig ettersom vi da 

kunne snakke sammen uten et mellomledd. 

 Thagaard (2003) mener at bruk av båndopptaker kan virke forstyrrende og føre til at 

intervjuene får et mer formelt preg enn uten. På den andre siden påpeker hun at alt vil ved 

bruk av slike hjelpemidler bli bevart, og forskeren kan konsentrere seg om informanten og 

svarene som gis. Jeg brukte båndopptaker ved nesten alle intervjuene. Jeg spurte alltid på 

forhånd om dette var greit for informanten, og for de fleste var ikke dette problematisk. 

Enkelte var helt i begynnelsen av intervjuene svært fokusert på båndopptakeren mens de 

snakket, men etter hvert som engasjementet tok over glemte de den fort. Ifølge Hesselberg 
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(1998) reduseres ofte informasjonen som gis når det handler om vanskelige spørsmål ved bruk 

av båndopptaker. Jeg opplevde ikke båndopptakeren som en begrensning, men det er selvsagt 

umulig å si om svarene hadde vært annerledes uten. Ved ett tilfelle opplevde jeg at en 

informant ikke ønsket at det hun sa skulle bli tatt opp. Hun var svært kritisk til 

fagforeningene, og var veldig skeptisk til bruk av båndopptaker. I dette tilfellet skrev jeg ned 

intervjuet så nøyaktig som jeg kunne. Det hendte også at jeg noterte litt under intervjuene der 

jeg brukte båndopptaker. Slik kunne jeg notere visuelle erfaringer jeg gjorde meg.  

 

Observasjon og uformelle samtaler 

Det at jeg bodde i Hatton, der mange fagforeninger har kontorer, gjorde at jeg ofte møtte 

fagforeningsrepresentanter ute på gata. Jeg har derfor hatt svært mange uformelle samtaler 

med både de formelle informantene mine og andre fra fagforeningene. Den ene gangen da jeg 

kom for å ha intervju med en fagforeningsleder var de midt i et møte. Jeg ble presentert, og 

ble bedt om å sitte og se på inntil møtet var ferdig. Det var en interessant observasjon som ga 

en liten innføring i både kjønnsrollene og glorifiseringen av lederen (som jeg kommer tilbake 

til i analysen). Hatton er omringet av teplantasjer, og et tidsfordriv jeg likte godt var å gå turer 

rundt omkring plantasjene. Der hadde jeg også en del uformelle samtaler, samtidig som jeg 

kunne observere livet på plantasjene.  

 Som allerede nevnt var jeg tilstede på ulike seminarer. Ett av disse ble arrangert av 

fagforeningene selv for at de skulle komme sammen og diskutere samarbeidet videre. To 

andre seminarer jeg var tilstede på var utelukkende for kvinnelige medlemmer og 

representanter. Disse ble organisert av ACILS (American Center for International Labour 

Solidarity), en amerikansk ikke-statlig organisasjon som jobber med bevisstgjøring av makt 

blant kvinner på plantasjene. Det at flere av informantene mine deltok på disse seminarene 

kan forklare hvor noe av deres reflekterte forhold til kjønnsrollene kom fra, samtidig som 

kvinner som deltar på slike seminarer ofte allerede er mer engasjerte enn de som ikke gjør det. 

I tillegg til disse seminarene var jeg tilstede på to møter som UPFs kvinnelige representanter 

organiserte, ett på lokalkontoret i Talawakele og ett på en plantasje. Dette var en del av deres 

nylig oppstartede kvinnenettverk. På alle seminarene var jeg tilskuer og ikke aktiv deltaker. 

Jeg presenterte imidlertid meg selv, og alle visste at jeg var der fordi jeg ønsket å lære mer om 

hvordan de arbeidet og tenkte. Jeg satt på siden og hadde med tolken min som oversatte det 

kvinnene snakket om. Dette ga meg mye nyttig informasjon. Samtidig er faren også her 
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tilstede for at det ble fokusert på temaer som de visste jeg var opptatt av, i og med at de hadde 

nylig startet dette nettverket og ønsket å stille det i et positivt lys. 

 Jeg besøkte også flere forskningssentre i Colombo og Kandy. Der hadde jeg uformelle 

samtaler med ansatte, samt samlet inn litteratur. I tillegg hadde jeg uformelle møter med 

ansatte ved det statlige Labour Department både i Hatton og Colombo.      

 

3.4 Bearbeiding av datamaterialet 

Analyseprosessen av datamaterialet begynte allerede i intervjuene. Både bevisst og ubevisst 

begynte jeg da å finne enkelte knagger å henge informasjonen som informanten ga meg på. 

Dette fortsatte under transkriberingen av intervjuene, før jeg deretter kunne gå dypere inn i 

datamaterialet for å tolke og analysere. Et etisk dilemma som Thagaard (2003) peker på i 

forbindelse med denne prosessen, er at informanten ikke lenger er tilstede. Det er forskeren 

som bestemmer hva som skal tas med og hva som lukes bort, og hvordan fremstillingen av 

informasjonen som informantene har gitt blir. Samtykket informanten har gitt i forkant av 

intervjuet omhandler ikke analysen som blir gjort i etterkant. For at informantens stemme skal 

komme frem benytter jeg meg derfor av mange sitater, samt at jeg forsøker å være tydelig på 

når det er informanten som snakker og når det er jeg som tolker. Sitatene jeg bruker er 

imidlertid ofte oversatt til engelsk før det igjen er oversatt til norsk. I disse tilfellene vil 

sitatene derfor ikke være direkte gjentakelser av det informantene har uttalt. 

  

Dataenes kvalitet 

Thagaard (2003) trekker frem tre forskningsetiske prinsipper og begreper som er med på å 

sikre dataenes kvalitet: Troverdighet, bekreftbarhet, og overførbarhet. Troverdighet handler 

om å redegjøre for hvordan dataene er blitt samlet inn, og at forskeren reflekterer både over 

forskningsprosessen i seg selv samt forholdet mellom forsker og informant. Dette har jeg 

forsøkt å gjøre i de foregående delene av dette kapitlet. Bekreftbarhet henger sammen med 

tolkningen av resultatene. Ifølge Thagaard er det viktig at forskeren forholder seg kritisk til 

datamaterialet og egne tolkninger, samt at resultatene kan støttes av annen forskning. Det 

handler også om å vise refleksjon rundt tolkningsprosessen. Dette har jeg gjort i dette kapitlet. 

Jeg forholder meg samtidig kritisk til informasjonen jeg har samlet inn. Samtidig vil jeg i de 

neste kapitlene referere til andre empiriske studier, både om kvinner i fagforeninger samt om 

de generelle forholdene og kjønnsrollene på plantasjene. Selv om studier fra andre land og 
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kontekster kan virke fjernt fra plantasjene på Sri Lanka kan de likevel være nyttige for å 

trekke paralleller til min studie. 

Det siste begrepet som Thagaard trekker frem er overførbarhet, og dette er knyttet til 

hvorvidt tolkningen basert på en studie kan være relevant i en større kontekst. Andersen (1997 

i Thagaard 2003) mener at casestudier ofte legges opp på en måte som gir grunnlag for 

overførbarhet. Som nevnt er det et mål i denne oppgaven å kunne si noe om kvinners 

deltakelse og representasjon i fagforeningene som et tema heller enn å fokusere på forholdene 

i kun én fagforening. Samtidig vil jeg anta at forholdene i fagforeningene som jeg har studert 

vil ha en viss overføringsverdi til de andre fagforeningene i området. Dette fordi de er tett 

tilknyttet hverandre, og til en stor grad er tilstede på de samme plantasjene. Dette betyr ikke at 

jeg kan generalisere, men heller at jeg antar at å kunne overføre en del av min kunnskap og 

mine funn til andre fagforeninger. Informantene mine generaliserer imidlertid selv mye når de 

snakker om kvinner i fagforeningene. Dette preger analysen min, selv om jeg skiller mellom 

deres utsagn og mine egne. Som nevnt i innledningskapitlet har fagforeningene en svært 

viktig rolle i det tamilske samfunnet på plantasjene. Jeg mener derfor at kvinners roller og 

posisjoner i fagforeningene også kan gi en antydning til deres posisjoner i samfunnet generelt. 

Betydningen av overførbarhet er noe jeg vil komme tilbake til i oppgavens konklusjon.        

 

3.5 Overføring av feminisme fra én kontekst til en annen  

Mange av teoriene som brukes for å forklare kontekster i ikke-vestlige land er utviklet av 

vestlige teoretikere på universiteter i vestlige land. Dette gjelder også for denne oppgaven. 

Det er viktig at forskeren er klar over dette og hele tiden forholder seg kritisk til denne 

litteraturen. Det er også nødvendig å tilpasse teoriene til konteksten de brukes innenfor. Når 

jeg i denne oppgaven for eksempel skriver om korporative fagforeninger på grunnlag av 

teorier som er utviklet av vestlige forskere, er det derfor viktig å se dette i sammenheng med 

det som kjennetegner den srilankiske politiske konteksten. Jeg har i tillegg besøkt lokale 

forskningssentre og hentet litteratur utviklet av srilankiske forskere, og bruker dette i den grad 

det er mulig og passende.  

Som jeg diskuterte i kapittel 2 har det også vært vanlig at vestlige feminister behandler 

alle kvinner som en enhetlig gruppe. Feministiske krav fra vestlige land er blitt overført til 

ikke-vestlige land uten å ta hensyn til individuelle ønsker og behov. Mohanty (1996) hevder at 

vestlige feministiske teoretikere ofte omtaler ikke-vestlige kvinner i ikke-vestlige land som 

undertrykte, uvitende, fattige, ofre og nært knyttet til det tradisjonelle og familiære. Vestlige 
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kvinner derimot forstås som det motsatte: Frie, utdannede, moderne, og med kontroll over seg 

selv og sine handlinger. Med det postmoderne perspektivet er dette i ferd med å endres. Det er 

nå mer fokus på kontekstuelle og individuelle forskjeller heller enn likheter.  

Temaet for denne oppgaven ble delvis valgt på grunnlag av mine egne feministiske 

syn. Dette kan ubevisst ha påvirket både forholdet mellom meg og informantene, samt 

tolkningen av informasjonen de ga meg. Ifølge Grosz (1986 i Standal 2008) vil det imidlertid 

være umulig for en forsker å være fullstendig objektiv. Som Standal påpeker er det derfor 

viktig å være åpen om dette både overfor ens informanter og ens lesere. Dette er samtidig noe 

jeg forsøker å forholde meg kritisk til i analysen og tolkningen som følger i de neste kapitlene.     
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4. Fagforeningenes politiske rolle 

I det første analysekapitlet vil jeg se på hva som kjennetegner fagforeningenes politiske rolle. 

Fagforeningene på teplantasjene er nært tilknyttet det politiske systemet. Dette vil analyseres i 

forhold til korporatisme og patrimonialisme. Både tilknytningen til politikken og 

patrimonialisme er med på å prege fagforeningenes arbeid på plantasjene samt forholdet 

mellom fagforeningene og deres medlemmer. Det er derfor viktig å ha en forståelse rundt 

dette for videre å kunne forstå hva som kjennetegner kvinners deltakelse og representasjon i 

fagforeningene. 

 

4.1 En patrimonialistisk stat 

Helt siden det ble innført allmenn stemmerett i landet i 1931 har valgene vært preget av 

tradisjonelle patron-klient-nettverk (Jayanntha 1992 i Kielland 2003). De første tiårene var 

politikerne rike landeiere som opparbeidet seg støtte i sine distrikter ved for eksempel å bygge 

skoler eller å gi økonomisk støtte og lån (Kielland 2003). Etter valget i 1956 ble den 

økonomiske politikken endret i den grad at man fikk en sterkere stat med statlige 

velferdsordninger som skulle skape økonomisk og sosial utvikling. Denne politikken varte i 

drøye 20 år. I løpet av denne perioden ble blant annet teplantasjene nasjonalisert. Pengene 

staten tjente på denne nasjonaliseringen skulle finansiere de nasjonale velferdsordningene, og 

det er derfor et paradoks at arbeiderne ved disse plantasjene selv ikke fikk ta del i 

utviklingsprosjektene (fordi de hadde mistet statsborgerskapet og dermed retten til å delta i 

nasjonale utviklingsprosjekter). Det at staten fikk en såpass sentral rolle i å fremme utvikling 

førte til at de tidligere patronene mistet mye av sin innflytelse. Samtidig ble nye lover innført 

som omhandlet begrensninger av hvor mye av sin personlige formue man kunne bruke på 

politiske kampanjer. For å få tilgang til makt og statlige ressurser ble dermed partitilhørighet 

viktigere enn å opptre politisk individuelt (Jayanntha 1992 i Kielland 2003). Patron-klient-

nettverkene mistet ikke sine betydninger, men det ble viktigere å få kontroll over statlige 

ressurser heller enn personlig økonomisk kapital (Moore 1985 i Kielland 2003). Det var 

imidlertid fortsatt den tidligere elitens politikere som satt med makten. Med endringer i 

økonomien etter valget i 1977, fra det såkalte demokratiske sosialistiske regimet til et 

markedsliberalistisk regime, ble politikernes muligheter til å formidle statlig patronasje og 

subsidier innskrenket (Kielland 2003). Ifølge Kielland sier imidlertid ennå de uformelle 
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politiske spillereglene i landet at personlige kontakter og tilknytning til politiske patron-

klient-nettverk er svært viktig for å få tilgang til statlige tilbud.  

 

4.2 Den store patronen Thondaman 

På plantasjene har arbeiderne vært innlemmet i et slikt politisk patronnettverk gjennom 

medlemskap i fagforeningene. Hovedpersonen i dette nettverket, både mellom fagforeningene 

og staten og mellom fagforeningene og arbeiderne, var i lang tid Saumiamoorthy Thondaman. 

Han kom fra det sørlige India til Sri Lanka som 11-åring i 1924 (Buultjens 1994). Da hadde 

faren allerede vært i plantasjeområdet i vel 50 år og hadde hatt mulighet og tid på seg til å 

klatre gradvis i rangstigen fra å være en vanlig arbeider på plantasjene til å bli eier av en 

teplantasje. I motsetning til de fleste andre høylandstamilene hadde dermed Saumiamoorthy 

Thondaman tilgang på omfattende økonomisk kapital. Ved farens død ble han samtidig den 

nye eieren av teplantasjen (Sabaratnam 1990). I tillegg hadde han ambisjoner om politisk 

makt. 

Da partiet Ceylon Indian Congress (CIC) ble etablert i 1939 ble Thondaman valgt som 

leder for distriktskomiteen i Gampola (en liten by i plantasjeområdet). På grunn av de stadig 

sterkere anti-indiske holdningene i samfunnet fikk CIC en bred folkelig støtte blant alle de 

indiske tamilene i landet. De fleste av disse tamilene arbeidet på plantasjene, og lederskapet 

forstod at de måtte jobbe for arbeidernes rettigheter i tillegg til det som omhandlet 

statsborgerskap (Sabaratnam 1990). For å kunne forhandle med plantasjeledelsene ble i 1940 

en fagforening som skulle være tilknyttet CIC opprettet, Ceylon Indian Congress Labour 

Union (CICLU). Denne endret i 1958 navn til Ceylon Workers’ Congress (CWC), og lederen 

fra 1945 frem til hans død i 1999 ble Thondaman (Sabaratnam 1990). Dette kan forstås som et 

paradoks i og med at Thondaman samtidig var plantasjeeier og sjef for en plantasjeledelse 

som det nå skulle forhandles med.  

 Høylandstamilene mistet som nevnt sitt statsborgerskap i 1948. Ifølge Sabaratnam 

(1990) fikk imidlertid den politiske eliten innvilget sine søknader om å få beholde sitt 

srilankiske statsborgerskap. Dette gjorde at Thondaman kunne fortsette sitt politiske arbeid og 

kampen om makt og en plass i parlamentet. Det fantes andre mindre fagforeninger, men den 

gode kontakten Thondaman hadde opparbeidet seg med myndighetene i Colombo fikk dem til 

å henvende seg kun til CWC i forhandlinger som omhandlet arbeiderne på plantasjene. 

Samtidig hadde høylandstamilene mistet sitt statsborgerskap og retten til å stemme, og mange 

så dermed en større nytte i å henvende seg til fagforeningen enn til politiske partier 
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(Sabaratnam 1990). Dette førte til at Thondaman ble den store lederen og patronen for 

høylandstamilene som en gruppe.  

 I 1978 oppnådde Thondaman for første gang ministerposisjon i regjeringen 

(Sabaratnam 1990). Dette var i høyreorienterte UNPs regjering med Jayawardene som 

president. Det er interessant å forstå hvorfor Jayawardene ønsket Thondaman i regjeringen. 

Hva fikk han igjen for det? Frustrasjonen over mangelen på statsborgerskap og tapte 

rettigheter for tamiler generelt i landet hadde tidligere på 1970-tallet fått Thondaman til å søke 

nærmere samarbeid med representanter for de såkalte srilankiske tamilene nordøst i landet 

(Sabaratnam 1990). Han tok imidlertid avstand fra disse gruppenes ønske om en egen stat for 

tamiler. Han mente at dette ikke ville gagne høylandstamilene, og ønsket at landet skulle 

forbli slik det var. Slik sett var han til stor hjelp for de singalesiske regjeringene, og ifølge 

Sabaratnam var dette en viktig årsak til at Jayawardene ville ha han med på regjeringslaget i 

1978. Etter hvert som forholdene mellom UNP og TULF (Tamil United Liberation Front) 

tilspisset seg fungerte Thondaman som en slags megler. UNP lovte på sin side at de ville 

innfri høylandstamilenes krav. Tamil ble gjort til et offentlig språk, og høylandstamilene fikk 

etter hvert lov til å stemme ved lokale valg selv om ikke alle hadde stemmerett.  

I Thondamans taler til høylandstamilene etter at han var blitt minister snakket han om 

hvordan han var ”deres” representant i regjeringen og skulle jobbe for ”dem”. Han kalte 

senere høylandstamilene for ”sitt folk” (Sabaratnam 1990). Her kan man se hvordan han ser 

på seg selv som en patron for et helt folk. Dette var, og er fortsatt til en stor grad, en følelse og 

holdning som var gjensidig hos de fleste høylandstamilene. Thondaman var mannen som 

skulle skaffe dem statsborgerskap. De var ”en gruppe”, og Thondaman var ”deres” leder. Da 

det i 1988 ble innvilget statsborgerskap til alle høylandstamiler som til da ennå ikke hadde fått 

det, oppnådde Thondaman en slags gudelignende status blant alle høylandstamiler. Gjennom 

både formelle og uformelle samtaler fikk jeg inntrykk av at han også i dag er høyt verdsatt av 

folk uavhengig av hvilke politiske preferanser de har. Det politiske feltet er slik blitt ekstremt 

personliggjort blant høylandstamilene, noe som har medført at personlige tilknytninger heller 

enn ideologiske står i sentrum når man skal velge hvilken fagforening man skal tilhøre og 

støtte. Dette kommer jeg tilbake til i delen om politisk entreprenørskap. 

Historien om Thondaman kan forstås som en historie om både patronasje og 

korporatisme. Han hadde høy personlig økonomisk kapital på grunn av penger han tjente som 

plantasjeeier, og han kunne bruke disse pengene på å fremme egne politiske interesser og for 

å skaffe seg politisk makt. På den måten fikk han anerkjennelse blant høylandstamilene. Som 

plantasjeeier var han samtidig høyt oppe på den sosiale og kulturelle rangstigen. Ved å bruke 
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de ulike formene for kapital som han rådet over til å oppnå rettigheter for høylandstamilene 

som en gruppe ble han hele gruppens patron, og selv om de ikke hadde stemmerett ved 

politiske valg ga de ham alle sin fulle støtte som fagforeningsleder. Dette har også påvirket 

samarbeidet mellom fagforeningene og staten. 

 

4.3 Korporatisme i en patrimonialistisk stat 

Det er uenigheter rundt hvorvidt en fagforening skal opptre på den politiske arenaen eller 

ikke. Båndene mellom politiske aktører og fagforeninger i Sri Lanka er svært tett (Bass 2004). 

De sju fagforeningene jeg har studert har varierende grad av tilknytning til det politiske 

landskapet. To av dem (Red Flag og LJEWU) er tilknyttet politiske partier men har sine egne 

fagforeningsledelser, fire av dem (CWC, UPF, CWA, NUW) er registrerte som politiske 

partier og opererer som både det og fagforeninger, mens den siste (ACUWC) har ikke direkte 

tilknytning til et politisk parti (denne fagforeningen er imidlertid også tilknyttet det politiske 

landskapet gjennom nettverk og kollektive forhandlinger). Av de fagforeningene som driver 

politisk arbeid har to av dem, CWC og UPF, ministre i dagens regjering.  

 Schmitter (1979 i Tørres 2000) skiller mellom statskorporatisme og 

samfunnskorporatisme når han forklarer forholdet mellom staten og fagforeninger. I et 

statskorporativt system har man en autoritær stat som gjennom kontroll av blant annet 

fagforeninger søker å få kontroll over hele samfunnet. Fagforeningene blir forstått som en del 

av staten heller enn som autonome organisasjoner som kan forhandle på egen hånd. I et 

samfunnskorporativt system vil staten samarbeide med fagforeningene ved å gi dem rom til å 

forhandle om arbeidernes rettigheter. Til gjengjeld forventer staten at fagforeningene viser 

ansvar og ikke foretar seg drastiske handlinger som vil gå utover statens interesser. 

Fagforeningenes samarbeid med den srilankiske staten kan sies å falle inn under et 

samfunnskorporativt system. 

 Regjeringen innledet et samarbeid med Thondaman, og ga ham en ministerpost selv 

om de fleste som han representerte ikke hadde stemmerett. Thondaman kunne søke rettigheter 

for høylandstamilene som gruppe ved å støtte den sentrale regjeringen. Samtidig kunne 

regjeringen forvente samarbeid fra fagforeningsbevegelsen og høylandstamilene som etnisk 

gruppe tilbake. Det at Thondaman gikk imot de srilankiske tamilenes ønske om en egen stat 

og heller fungerte som megler mellom dem og myndighetene er et eksempel på dette. Dette 

samarbeidet fungerer på samme måte i dag, med en ny Thondaman i spissen (barnebarnet til 

den nå avdøde tidligere lederen). To av fagforeningene har som nevnt ministre i regjeringen, 
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CWC og UPF. Dette gir dem i tillegg en rekke parlamentsmedlemmer. Og som på 1970-tallet 

spiller det etniske en viktig rolle også i dagens samarbeid. Dersom den singalesiske 

regjeringen opprettholder det nære forholdet til politikere som tilhører høylandstamilene som 

etnisk gruppe og innfrir enkelte krav innimellom så håper man nok at disse ikke vil gi sin 

støtte til tamilene i nordøst som ønsker en separat stat. Noen av fagforeningene og partiene, 

som UPF, har tidligere hatt tilknytninger til LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), men 

hvis de ønsker en plass i regjeringen og parlamentet vet de at dette er noe de ikke bør fronte. 

Dersom representanter for høylandstamilene gis makt og plasser i regjeringen blir det 

samtidig vanskeligere for dem å kreve mye fra staten. CWC er ifølge flere informanter 

skeptiske til kollektive handlinger som omfattende streik. Informantene mine mener de er 

redde for å miste sitt gode forhold og samarbeid med presidenten og hans regjering, og 

dermed deler av sin politiske makt. Dette må sees i sammenheng med teens viktige plass i 

landets økonomi, og myndighetenes frykt for at en streik kan virke lammende på økonomien. 

Det politiske samarbeidet er imidlertid også preget av at Thondaman ved flere 

anledninger har truet med å forlate regjeringen dersom de ikke vil inngå kompromiss med 

CWC. I 2007 forlot han regjeringen en kort periode fordi han hadde blitt fornærmet av 

presidentens bror
8
. Dette viser at myndighetene ikke har fullstendig kontroll slik det ville vært 

i et statskorporativt system. I stedet for søkes det et samarbeid fra begge parter, og begge sider 

forsøker å tøye grensene slik at de vinner på dette samarbeidet. Det samfunnskorporative 

systemet vises best gjennom enkelte fagforeningers medlemskap av regjeringen. Det er også 

et nært samarbeid mellom de mindre fagforeningene og staten, i og med at de er tilknyttet 

politiske partier. ACUWC, som ikke selv har en politisk arm, kan sies å være en del av dette 

systemet ved å delta i kollektive forhandlinger.  

Ved at fagforeningene har hatt et nært samarbeid med staten har arbeiderne på 

plantasjene blitt en del av den politiske konteksten i landet, til og med før de hadde 

stemmerett. Hvor autonome fagforeningene er og hvor mye makt de har varierer imidlertid. 

De fire som er registrerte som og fungerer som politiske partier, CWC, UPF, CWA, NUW, 

opererer uavhengig av andre. De innleder samarbeid med regjeringen eller andre 

fagforeninger som de ønsker. De som er tilknyttet politiske partier derimot, Red Flag og 

LJEWU, har ikke selv mulighet til å føre en politisk kamp. De kan inngå samarbeid med 

andre fagforeninger, men må i kampen om politiske rettigheter føye seg etter partiene de er 

tilknyttet. Likevel er også de en del av et samfunnskorporativt system ved å være tilknyttet 

                                                 
8
 http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=23502 (25.01.10) 

http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=23502
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politiske partier. Forholdet mellom korporatisme og patron-klient-nettverk manifesterer seg i 

det som kan kalles et politisk entreprenørskap.  

 

4.4 Politisk entreprenørskap 

Den økte politiseringen i tiden etter at alle høylandstamilene fikk innvilget statsborgerskap 

førte til at mange nye fagforeninger ble dannet, samt at det forekom en rekke splittelser både 

innad i CWC og blant andre fagforeninger. Som nevnt i metodekapitlet finnes det nærmere 50 

registrerte fagforeninger, selv om bare 10-12 av disse er oppegående. Det store antallet 

registrerte fagforeninger er imidlertid med på å vise hvordan man driver med politisk 

entreprenørskap. Man søker kontroll over statlige ressurser og politisk makt ved å starte sine 

egne fagforeninger og partier.  

Ramiah, Red Flags generalsekretær, fortalte meg at ifølge srilankisk lov er bare 

halvparten av en fagforenings ansatte nødt til å være arbeidere (Intervju, 21.09.07). Dette 

bidrar til at folk som selv ikke bor på plantasjene og aldri har vært en del av arbeiderne starter 

opp fagforeninger som skal representere disse arbeiderne. Dersom man har ressurser kan man 

opptre som patroner for arbeiderne og love dem skoler, infrastruktur, utvikling, høyere lønn, 

og bedre arbeidsvilkår mot at man får deres støtte tilbake. De vil slik få medlemmer og 

stemmer ved politiske valg samtidig som de selv får tilgang til makt og statlige ressurser. 

Dette kan også sees i sammenheng med politisk patrimonalisme på Sri Lanka generelt. Først 

var det rike patroner som kom inn i politikken ved å opptre som patroner, mens det i senere 

tid er motsatt; man søker rikdom og patronasje ved å være aktiv i politikken. Ressursene man 

bruker på klientene kommer dermed fra staten heller enn fra privat formue (Moore 1985 i 

Kielland 2003).  

Personliggjøringen av politikken samtidig som både fagforeninger og politiske partier 

på Sri Lanka preges av en svært hierarkisk struktur gjør at den øverste lederen nærmest blir 

glorifisert av de andre. Historien om Thondaman og hvordan alle fortsatt ser opp til han som 

person heller enn å fokusere på fagforeningen er et eksempel på det. Dette skaper konflikter 

dersom det er flere som ønsker å bestemme. Personlige konflikter lederne imellom er derfor 

årsaken til at mange velger å bryte ut og starter sin egen fagforening/parti. Da blir det viktig 

for dem å vise seg selv frem som en patron som kan skape bedre levekår og arbeidsforhold, 

og samtidig skape et negativt bilde av de andre fagforeningene. I samtaler med folk på alle 

nivåer i fagforeningene har jeg fått høre hvor hierarkiske forhold og dårlige ledere de andre 

fagforeningene har, mens den de selv tilhører blir fremstilt som rettferdig og endringssøkende. 
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Dette kan også tolkes i forhold til Stokke og Selboes (2009) forståelse av symbolsk 

representasjon. Potensielle representanter konstruerer grupper med et sett identiteter og 

interesser som de hevder å være rettmessige og best mulige representanter for.  

Denne delen av det politiske entreprenørskapet samt den allerede eksisterende 

glorifiseringen av lederne gjør at mange ikke engang husker navnet på selve fagforeningen. 

De bruker heller lederens navn når de omtaler dem, som ”the Thondaman union” (CWC) eller 

”the Sathasivam union” (CWA). Det er altså patronen som skal hjelpe dem, og fagforeningen 

er et virkemiddel. Slik kan skillet mellom det offentlige og det private virke utydelig.  

På grunn av historien som høylandstamilene har vært gjennom troner CWC og 

Thondaman fortsatt øverst. Likevel klarer andre politiske entreprenører å bygge opp sine egne 

fagforeninger. En viktig årsak til dette skyldes kritikken mot CWCs nye leder, den nye 

Thondaman (barnebarnet til den avdøde lederen). Kritikken omhandler i stor grad at det ikke 

er en fordeling av makten innad i fagforeningshierarkiet. Inntil valget av nye 

fagforeningsrepresentanter i CWC, som skjedde mens jeg var på feltarbeid, hadde Thondaman 

hatt både lederstillingen og generalsekretærstillingen. Dette betyr at han satt med all makt på 

øverste nivå. Endringene som skjedde var at en ny leder ble valgt, mens Thondaman forble 

generalsekretær. Det at han tidligere hadde makten alene er grunnen til at andre som har 

hoppet ut fra CWC kalte det en udemokratisk organisasjon og var spesielt kritiske til 

Thondaman personlig. 

Det er imidlertid tegn på at glorifiseringen av lederne var større før enn nå. Dette kan 

også sees i sammenheng med at den store patronen Thondaman er borte. Rani, en informant 

som arbeidet som teplukker, sa for eksempel at hun nå var medlem av en fagforening som hun 

først ikke husket navnet på (Intervju, 09.09.07). Etter litt betenkningstid sa hun CW. Jeg antar 

derfor at hun mener CWC. Hun fortalte imidlertid også at hun tidligere hadde vært medlem av 

en annen fagforening, Thondaman sin fagforening. Videre sa hun at det ikke var hun selv som 

hadde byttet fagforening, men at det var lederne som hadde byttet navn. Poenget med å 

fortelle dette er å vise at folk så tidligere på den nå avdøde Thondaman som en ”gud” som 

skulle redde hele plantasjebefolkningen, og de kalte fagforeningen kun for Thondaman union. 

Dette er det fortsatt mange som gjør siden det ennå er en Thondaman på topp, men i større 

grad enn før stiller folk seg kritiske til ledelsen og mener at de ikke gjør en god nok jobb. 

Etter at S. Thondaman forsvant fra politikken og fagforeningsarbeidet begynte mange å kalle 

fagforeningen for CWC heller enn Thondaman.  
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Bilde 1: Plakat fra CWCs kontor i Hatton. Avdøde Thondaman skinner ned på sitt barnebarn 

og nåværende leder av CWC. 

 

Etter hvert som høylandstamilene fikk statsborgerskap, stemmerett og ble en aktiv del av det 

politiske livet kunne patron-klient-forholdene ha forsvunnet. Mouzelis (1985) mener 

imidlertid at denne representasjonsformen ofte overlever en demokratisering av samfunnet, 

men gjennomgår visse endringer. Han viser til Conoffs studier av klientelisme i Rio de 

Janeiro for å belyse dette. Frem til 1920-tallet var byen preget av sterke, hierarkiske patron-

klient-forhold. Med hurtig urbanisering og ulike politiske reformer som fikk flere folk til å 

stemme og bli politisk aktive ble det tradisjonelle klientelistiske systemet svakere. I lys av 

dette kom imidlertid nye personer inn på banen som forsøkte å utnytte de gamle patronenes 

tap av makt til å kapre klienter selv. Noen lyktes svært godt i dette, og nye forhold ble dannet. 

Dette kan også sees igjen på plantasjene på Sri Lanka, og den politiske entreprenørskapen 

som finnes der i dag. Mens Thondaman tidligere i stor grad var høylandstamilenes patron har 

nå dette forholdet gjennomgått endringer. Dette skyldes både hans død og at flere er blitt 

politisk aktive og bevisste. I stedet for kan vi nå se en rekke nye folk som forsøker å spille 

videre på patron-klient-forholdene for slik å danne sine egne fagforeninger.   

De som driver med politisk entreprenørskap og opptrer som patroner er først og fremst 

ute etter politisk makt. Fagforeningene regnes av partiene som svært attraktive med tanke på 

at de kan nå flere folk og slik kapre massenes stemmer ved politiske valg (Kearney 1968). 
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Men for å få støtte fra de mange arbeiderne må de samtidig opptre som en fagforening. Det er 

fagforeninger arbeiderne har behov for å forholde seg til på plantasjene. Som Lawrence, 

nestleder i UPF, sa: 

 

Vi startet opp som et politisk parti, men for å kunne organisere arbeiderne og deretter få deres 

støtte måtte vi også ha en fagforening (Intervju, 14.09.07). 

 

Dette handler samtidig om det økonomiske. Man ønsker å opptre som politiske partier og 

drive med politikk på fulltid, men ved å fungere som en fagforening i tillegg skaffer man seg 

gjennom medlemskontingentene nødvendige penger for å eksistere som organisasjon. Det at 

fagforeninger på grunn av historien står svært sterkt på plantasjene gjør dermed at mange 

velger å gå gjennom dem for å skaffe seg politisk makt. 

Det at man har så mange fagforeninger kan virke positivt i forhold til demokratiet, 

men den enkelte fagforeningens makt vil bli begrenset og det kan være vanskeligere å få 

gjennomslag for sine saker. På grunn av glorifiseringen av de øverste lederne og personlige 

konflikter som utspiller seg som følge av det, har samtidig noen av fagforeningene 

vanskeligheter for å samarbeide med hverandre. Dette kan virke skadende for kollektive 

forhandlinger og stemmen til arbeiderne som en helhet. Anusha fra UPF fortalte: 

 

Tidligere da det bare var én stor fagforening hadde de mye makt og klarte å få innrømmelser 

fra myndighetene. Nå når det er så mange er de uten makt. Problemet er at alle ønsker den 

øverste posisjonen (Intervju, 24.09.07). 

 

Fagforeningsarbeidet på plantasjene har altså utviklet seg til å bli en personlig politisk 

maktkamp der den individuelle lederens ønsker går foran arbeidernes behov.  

 

4.5 Samarbeid og konflikter 

Arbeidernes forhandlingsmakt og politiske representasjon påvirkes av samarbeidet 

fagforeningene imellom og deres evne til å forhandle kollektivt. Dette er spesielt viktig fordi 

det er så mange fagforeninger i plantasjesektoren. Som allerede nevnt er dette samarbeidet 

imidlertid preget av personlige konflikter.  
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Ideologiske konflikter  

Historisk sett har det vært et skille mellom de venstreorienterte fagforeningene og CWC. 

Fagforeningene som tilhører venstreorienterte partier ble etablert både i plantasjeområdet og 

ellers i landet før indiske tamiler selv begynte å organisere seg og sin gruppe. Red Flag ble 

etablert i 1940 (dog ikke formelt registrert og en del av kommunistpartiet før i 1944), som en 

fagforening for plantasjearbeidere. Men på grunn av deres sosialistiske verdier og syn ble 

mange av lederne både innenfor denne fagforeningen og andre venstreorienterte fagforeninger 

arrestert etter andre verdenskrig. Disse fagforeningene ble i denne perioden ulovlige, ifølge 

Red Flags generalsekretær (Intervju, 21.09.07). Dette gjorde arbeidet med å organisere 

arbeiderne på plantasjene vanskelig, og ga mer rom til CWC som da var i ferd med å bygge 

seg opp som en dominerende fagforening. På grunn av høylandstamilenes tap av 

statsborgerskap og en rekke rettigheter som følge av dette ble det samtidig mer fokus på deres 

etnisitet. Det ble fokusert på at de måtte stå sammen som en etnisk gruppe og kjempe for tapte 

rettigheter. Dette gjorde at fagforeningsarbeidet i plantasjeområdet har dreid seg om kampen 

for en etnisk gruppe heller enn en tradisjonell klassekamp. Riktignok er det også singalesiske 

plantasjearbeidere, men de har vært relativt få og er blitt nærmest usynlige i den store kampen 

som høylandstamilene har kjempet.  

 Blant fagforeningene som ble opprettet av, og direkte for, høylandstamiler var det også 

et skille mellom venstreorienterte og andre. Ifølge Sabaratnam (1990) ble den eldre 

Thondaman mer og mer høyreorientert. Da han på 1970-tallet innledet et samarbeid med 

UNPs høyreorienterte regjering møtte han store protester fra andre venstreorienterte 

fagforeninger. De konservative verdiene hans står i kontrast til måten fagforeningsledere som 

oftest opptrer. Som fagforeningsleder måtte dermed Thondaman skape en balanse mellom 

hans egne konservative syn og regjeringssamarbeidet og det radikale arbeidet som arbeiderne 

forventet av han (Sabaratnam 1990). Slik er det også med fagforeningsledere som søker 

politisk makt i dag. De må forholde seg til regjeringers skiftende grad av konservative verdier 

samtidig som arbeiderne forventer at det settes krav og blir arrangert streiker mot de samme 

regjeringene.   

 I dag finnes det fortsatt ideologiske forskjeller mellom fagforeningene, men det avgjør 

ikke hvem de skal samarbeide med og vises som regel ikke i det daglige arbeidet. Ramiah, fra 

Red Flag, uttalte følgende: 
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Få fagforeninger er forskjellige på grunn av politiske oppfatninger, men heller på grunn av 

personligheter. Det handler om lederskapsproblemer. Chandrasekeran dro, Sathasivam dro. 

Lederskapskonflikter fører til splittelser (Intervju, 21.09.07). 

 

Vi ser altså igjen at det er personlige konflikter som fører til splittelser og et vanskelig 

samarbeidsgrunnlag.  

 

Personlige konflikter 

Både Chandrasekeran og Sathasivam var høyt oppe i makthierarkiet i CWC, men hadde 

problemer med å samarbeide med den nye Thondaman. I dag er de begge ledere for sine 

respektive fagforeninger, UPF og CWA. Sathasivam sa i et intervju: 

 

I Thondaman-tiden fungerte alt demokratisk og vi samarbeidet. Men denne nye Thondaman 

har ikke noe erfaring, han har kun navnet sitt. Han startet et diktatur. Så vi kranglet mye. Han 

er bare interessert i seg selv og sitt. Han bryr seg ikke om arbeiderne. Vi ville ikke kaste bort 

tiden vår så vi skilte oss fra CWC (Intervju, 07.09.07). 

 

Devaraj, som tidligere var assisterende minister for CWC og som nå har etablert CWA 

sammen med Sathasivam, uttalte: 

 

Vi forsøker å være hjelpsomme og samarbeide med alle, men vi har vanskelig for å være enig 

med CWC (Intervju, 27.08.07). 

 

Devaraj fortalte også at hans fagforening ofte arrangerer seminarer og debatter der de inviterer 

alle fagforeningene. Disse møtene blir holdt både i Colombo og i Hatton. Her kommer de 

sammen for å diskutere problemer og strategier for utvikling av plantasjene. Men ifølge 

Devaraj deltar CWC svært sjeldent på disse møtene uansett hvor de blir arrangert. Det kan 

altså se ut som om CWC også holder seg borte fra personer og fagforeninger som tidligere har 

vært en del av dem.  

Det at fagforeningene som tilhører venstreorienterte partier alltid har eksistert på et 

annet grunnlag enn de fleste andre fagforeningene kan være en årsak til at de ikke er en del av 

de samme konfliktene man ser blant de andre fagforeningene i dag.  

De personlige konfliktene gjør at det i dag i plantasjesektoren finnes to grupperinger. 

På den ene siden CWC og fagforeninger som aldri har vært en del av CWC, på den andre 
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siden de som tidligere har vært medlemmer i CWC men som har brutt ut for å danne sine egne 

fagforeninger på den andre siden. Skillet mellom ulike ideologier og verdier overskygges 

dermed av et annet skille som i stor grad omhandler det personlige. Disse grupperingene 

kommer spesielt sterkt frem under de kollektive forhandlingene. Grovt sett (det finnes unntak) 

kan man si at skillet nevnt ovenfor kan finnes igjen i forhold til den kollektive 

forhandlingsavtalen. De som er en del av den kollektive forhandlingsavtalen (CWC og 

fagforeninger som aldri har vært en del av dem) og de som er imot denne avtalen (de som har 

skilt seg ut fra CWC). Den første avtalen ble underskrevet i 1967, mens den gjeldende avtalen 

ble første gang underskrevet i 1998. Det er en avtale mellom en rekke fagforeninger, det 

statlige Labour Department og de private plantasjeselskapene. Representanter for 

fagforeningene som er imot forhandlingsavtalen hevder at årsaken til deres skepsis er CWCs 

dominans og deres forsøk på å styre forhandlingene alene. De mindre fagforeningene blir 

oversett og slipper ikke til med sine meninger. Philip fra NUW sa: 

 

Vi er ikke en del av de kollektive forhandlingene. Før var vi det, men vi trakk oss ut fordi vi 

ved forrige forhandling ikke ble spurt om råd. De må konsultere med alle fagforeningene. Vi 

trakk oss ut fordi vi ikke var fornøyde (Intervju, 06.09.07). 

 

Samtidig hevder de at selve avtalen krenker arbeidernes rettigheter. Det påpekes at 

lønnsforhandlingene kun finner sted annet hvert år, mens de burde vært holdt hvert år siden 

man har et kontinuerlig økende prisnivå i landet. Det er imidlertid fullt mulig for dem å kreve 

forhandlinger før de egentlig skal finne sted, noe som kan tolkes som at dette kun er en 

unnskyldning for ikke å tilslutte seg samarbeidet med CWC.   

  

4.6 Fagforeningenes politiske rolle 

På grunn av fagforeningenes nære tilknytning til det politiske kalte Devaraj fra CWA 

fagforeningene på plantasjene for politiske fagforeninger (Intervju, 27.08.07). For å 

konkludere dette kapitlet vil jeg peke på fire faktorer som kjennetegner deres politiske rolle.  

Tilknytningen fagforeningene har til det politiske kan forstås som et 

samfunnskorporativt forhold. Staten gir rom for forhandlinger om arbeidernes rettigheter 

samtidig som de forventer samarbeid fra fagforeningenes side. Dette gjør det vanskelig for 

fagforeningene å organisere storstilte streiker, noe som også skaper splid fagforeningene 

imellom.  
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Videre kjennetegnes fagforeningenes politiske rolle av patron-klient-forhold som også 

gjennomsyrer hele landets politiske kontekst for øvrig. Den store patronen har i lang tid vært 

Thondaman, CWCs leder fra 1945 til han døde i 1999. Høylandstamiler ser i dag på 

Thondaman som mannen som skaffet dem statsborgerskap og rettigheter på linje med andre 

borgere. Av den grunn har han oppnådd en gudelignende status. Patron-klient-forhold 

kjennetegnes generelt av personliggjøringen av politikken. Dette gjelder også for 

fagforeningene hvor lederne blir forstått som patroner for hver sine respektive grupper med 

arbeidere.  

 En tredje faktor er at korporatisme og patron-klient-forholdene utspiller seg i et 

politisk entreprenørskap. Dette handler om at potensielle patroner søker makt og kontroll over 

statlige ressurser ved å starte sine egne fagforeninger og politiske partier. Det har ført til at det 

finnes nærmere 50 registrerte fagforeninger på plantasjene. Dersom man ikke har nok makt i 

fagforeningen man tilhører er det enkelt å splitte denne og å danne sin egen. 

Fagforeningene kjennetegnes av svært hierarkiske strukturer. Dette hierarkiet samt at 

lederen blir forstått som en patron gjør at lederen blir nærmest glorifisert av de andre. Dette 

fører igjen til personlige konflikter og som oftest splittelser dersom andre enn lederen ønsker 

denne posisjonen. Selv om det finnes ideologiske forskjeller mellom fagforeningene blir de av 

disse årsakene overskygget av de personlige. 

 Fagforeningenes politiske rolle påvirker forholdet mellom fagforeningene og deres 

medlemmer. Det er derfor viktig å ha en forståelse av hva som kjennetegner denne 

tilknytningen til det politiske. Dette er også noe jeg stadig vil vende tilbake til når jeg i de 

neste kapitlene vil analysere kvinners deltakelse og representasjon i fagforeningene.   
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5. Kvinners roller i fagforeningene 

Dette kapitlet handler om kvinners roller i fagforeningene. Dette er knyttet til deres deltakelse 

og tilstedeværelse. Jeg fokuserer på i hvilken grad kvinner deltar i fagforeningsaktiviteter, og 

hvem kvinnene som deltar er. Det er dermed deskriptiv representasjon som er fokuset for 

dette kapitlet. For å forstå dette er det imidlertid viktig også å ha kjennskap til hvordan kjønn 

påvirker arbeidsfordelingen mellom kvinner og menn, både i den private og den offentlige 

sfæren. Den første delen handler derfor om dette, før jeg i neste del tar for meg kvinners roller 

i fagforeningene.  

 

5.1 Kjønn og arbeidsfordeling 

Både kvinner og menn deltar i arbeidslivet på plantasjene, og man har derfor ikke et totalt 

skille mellom den private og den offentlige sfæren. Likevel kan man se at en kjønnet 

arbeidsfordeling er tilstede både i hjemmet og på plantasjene.  

 

I den private sfæren 

Philips (2003) hevder at de fleste kvinner i plantasjeområdet blir behandlet som barn. Dette 

fordi de ifølge tradisjonen ikke kan klare seg på egen hånd. I hjemmet trenger de beskyttelse 

og hjelp av en mannlig slektning, og i arbeidet trenger de en mann som kan passe på dem. Det 

å bli gift er derfor noe av det viktigste i en kvinnes liv, og allerede i ung alder begynner 

arbeidet med å finne en passende mann ved hjelp av horoskop og plantasjenettverket. Unge 

jenter må gjennom en rekke tradisjonelle religiøse ritualer som alle har som mål å gjøre dem 

klare for rollen som kone og mor. Ifølge Kapadia (1995 i Philips 2003) blir ikke kvinnen sett 

på som et fullstendig menneske før hun er gift. Kvinnen går da ”fra å være ingen til å bli 

noen” (Philips 2003: 22
9
). Mannen velger hvem han vil gifte seg med, og kvinnen må som 

kone til stadighet vise sin takknemlighet overfor han ved å foreta både daglige og årlige 

religiøse ritualer. Philips sier videre at kvinnene selv ser på mannen som husholdets sjef, og at 

kvinnene alltid er mannens underordnede. Dette fordi det er mannen som sørger for at 

familien har mat. Som Philips påpeker er dette et paradoks i og med at kvinnene jobber som 

regel mer enn menn både i den private og i den offentlige sfæren. Det er derfor ikke mennene, 

men heller kvinnene som sørger for at familien har mat.   

                                                 
9
 Egen oversettelse 
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 Flere av mine informanter påpekte at det i hjemmet er kvinnene som er ansvarlige for 

alt arbeid som skal bli gjort, noe som betyr at de har en ekstra jobb å gjøre både før og etter 

lønnsarbeidet. Denne jobben inkluderer matlaging, husvask, barnepass, samt ta seg av de 

eldre. I tillegg er det mange plantasjer som ennå ikke har elektrisitet eller innlagt vann. Dette 

betyr at kvinnene må ut og hente vann og ved før de kan lage mat, noe som krever ekstra tid 

og krefter. De sanitære forholdene er heller ikke gode. Noen familier har bygget ut et lite 

toalett bak huset sitt, men på de fleste plantasjene deler man dette. Noen har fortsatt ikke 

tilgang til toaletter og må ut i buskene for å gå på do. Unge jenter skal helst ikke gå alene 

verken på do eller for å dusje, både for å bevare æren og i frykt for hva som kan skje hvis hun 

er naken alene ute i naturen. Derfor bruker kvinnene også mye av tida si både om morgenen 

og kvelden til å følge sine unge døtre for å dusje. Alt dette arbeidet blir imidlertid regnet som 

en naturlig del av det å være kvinne, ikke som en jobb i seg selv (Kurian 2000). Få setter 

spørsmålstegn ved hvorvidt dette er en jobb for kvinnene. Det er en del av den patriarkalske 

kulturen på plantasjene.  

På plantasjene er det først og fremst hinduisme og til en viss grad kristendom som er 

utbredte religioner. Thiruchandran (1998) studerte kvinners roller i religion blant tamiler i 

Jaffna, og fant at den kristne kulturen smeltet sammen med den hinduistiske. Representanter 

fra begge religionene var mer opptatt av å fremme likhetene dem imellom enn forskjellene. 

Kristne har tilpasset seg den tamilske hinduistiske kulturen, og dette har blant annet ført til at 

tankene rundt det å være kvinne er de samme for både kristne og hinduer. Dette kan 

sammenlignes med forholdene i plantasjeområdet. Ifølge flere informanter er synspunktene 

rundt det å være kvinne stort sett like uavhengig av tilknytning til hinduisme eller kristendom. 

Dette kan sees i sammenheng med at svært mange av de kristne har konvertert fra hinduisme. 

De har tatt til seg en ny religiøs tro, men mange av verdiene knyttet til det å være kvinne er 

nedfelt som en del av kulturen og det patriarkalske samfunnet og blir ikke nødvendigvis 

forstått som en del av religionen.  

 En annen faktor som gjør seg gjeldende i forholdet mellom kvinnen og mannen i 

hjemmet handler om ernæring. Det er alltid mannen og barna som blir prioritert dersom en 

familie har dårlig økonomi. Jeg observerte, og ble fortalt, at mannen alltid blir servert og 

spiser først, før kvinnen kan ta det som er til overs. Dette kan selvsagt variere fra familie til 

familie, men er ifølge enkelte informanter svært utbredt. Dette kan være en av årsakene til at 

mange kvinner ifølge Kurian (2000) er underernærte og som følge av det har dårligere helse 

enn mannen. 
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 Videre er vold i hjemmet et omfattende problem for mange kvinner. Dette gjelder både 

fysisk og psykisk vold. Menaha, leder av Red Flag, fortalte meg at dette er et resultat av den 

patriarkalske kulturens fokus på at mannen eier kvinnen og har rett til å straffe henne dersom 

hun ikke oppfører seg slik han ønsker (Intervju, 04.09.07). Mange skylder på omfattende 

alkoholmisbruk for å forklare årsakene til den utbredte bruken av vold. Menaha sa imidlertid 

at dette kun er en unnskyldning og et forsøk på rettferdiggjøring, men at vold også skjer uten 

at alkohol er inni bildet. Hun sa at dette har eksistert i lang tid. Folk er vant til det, og mange 

tenker ikke engang over at dette er en negativ side ved kulturen. Dette sprer seg videre til 

andre deler av samfunnet, og gjør at det også i jobbsammenheng på plantasjene er vanlig med 

både fysisk, seksuell, og psykisk vold. Dette vil jeg komme tilbake til. Menaha sa at vold 

derfor er noe kvinnene lever med til daglig, både i privat og offentlig sfære. 

 Samtidig har man i husholdet tradisjonelt hatt en kjønnsfordeling rundt økonomien. 

Mannen har hentet lønningene (som alltid utbetales kontant) både til seg selv og kona, og har 

dermed hatt tilgangen til og som regel styringen over familiens økonomi (Kandasamy 2002). 

Ifølge Kurien (1982 i Samarasinghe 1993) skyldes en del av volden i hjemmet at det oppstår 

konflikter rundt lønnsutbetalingene. Dette fordi menn ofte bruker kvinnenes opptjente penger 

på alkohol eller gambling. Gjennom informantene har jeg imidlertid fått inntrykk av at denne 

kjønnsfordelingen er i endring. På spørsmål om hvem som henter lønningene svarte noen av 

informantene at dette enten var mannens eller sønnens oppgave, mens andre sa at de gjorde 

det selv eller sammen med mennene. Det kom også frem at flere nå i større grad enn før selv 

bestemmer hva pengene skal brukes til. Selvi, medlem av CWA, fortalte for eksempel at hun 

og mannen går sammen for å hente lønningene, og så sammen for å handle inn mat og utstyr 

som de trenger til hjemmet (Intervju, 09.09.07). Hun sa at hun selv følte at hun var med på å 

ta beslutninger om hva pengene skulle brukes på.  

 

I den offentlige sfæren    

På plantasjene har det helt siden de første indiske tamilene kom til området vært et skille 

mellom oppgavene som kvinner og menn utfører i lønnsarbeidet. Menn arbeider i perioder ute 

blant tebuskene der de kutter gamle greiner slik at nye og friske kan vokse frem, samt med 

sprøyting av buskene. De oppholder seg imidlertid for det meste inne på fabrikkene der de 

bearbeider tebladene. Her pakker de den ferdige teen og gjør den klar for auksjon i Colombo 

der de store internasjonale teselskapene kjøper inn den teen de ønsker seg. Kvinnene arbeider 

som teplukkere ute på plantasjene. Dette arbeidsskillet mellom kvinner og menn oppstod 
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ifølge Kurian (2000) fordi kvinner ble forstått som naturlig dyktigere og raskere med 

hendene. De ble dermed regnet som de beste til å plukke de små tebladene.  

Arbeidet som teplukkere er imidlertid det som krever mest fra arbeiderne, både fysisk 

og tidsmessig. Fysisk fordi man må stå og plukke hele dagen, og man har få pauser. Samtidig 

gjør det fuktige klimaet at det er lett å bli syk. Menaha fra Red Flag fortalte meg at kvinnene 

alltid er våte fordi de står ute blant fuktige busker hele dagen, noe som har ført til at nesten 

alle kvinner som arbeider som teplukkere har utviklet astma (Intervju, 04.09.07). Dette er ikke 

et like omfattende problem blant menn fordi de fleste arbeider inne på fabrikkene. Blodigler 

er også noe kvinnene som arbeider ute blant buskene må leve med. Arbeidsuniformen kan 

beskrives som en plastsekk som de har over sarier (se bildet nedenfor). På hodet har de et 

tørkle som gir støtte til sekken som festes rundt det. I denne sekken samles tebladene. På 

føttene har de ingenting. Ettersom de har vokst opp på plantasjene er de vant til at blodigler 

ofte suger seg fast til beina når de går ute blant buskene. Dette ble likevel ofte trukket frem 

som et problem, og at de derfor ønsker seg arbeidsuniformer som dekker beina.  

 

        

       Bilde 2: En gruppe teplukkere er i ferd med å samle inn det de har plukket for å få 

       sekkene veid.  

 

Med privatiseringen av plantasjene på 1990-tallet ble det satt i gang omfattende 

effektiviseringstiltak (Bass 2004). Ifølge Bass var det i tiden med statlig plantasjedrift svært 
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mange arbeidere i forhold til kostnadsperspektivet. Årsaken var at patronasje var i fokus 

heller enn kostnadene. Privatiseringen førte derfor til færre arbeidere. Dette skjedde både ved 

å tilby eldre tidligere pensjon samt ved ikke å ansette så mange på midlertidig basis som 

hadde vært vanlig før. Effektiviseringen har også ført til at arbeiderne må jobbe lengre dager 

og produsere mer. Bass (2004) påpeker at antall kilo teblader som måtte plukkes økte fra 16 

til 20 med privatiseringen. Dersom kvinnene ikke når dette kravet vil de ikke få full dagslønn. 

Det er derfor et enormt press på dem, og de må jobbe intensivt med få pauser for å full lønn. 

Noen informanter fortalte meg også at kvinner som er gravide ikke blir tatt hensyn til. Mens 

de før slapp å klatre mye og heller kunne fokusere på plukking fra buskene på lavere nivå, ble 

dette endret med privatiseringen. De blir nå tvunget til å gå opp i høyden for å jobbe sammen 

med de andre. Ifølge Menaha fra Red Flag fører dette tunge fysiske arbeidet ofte til 

spontanaborter (04.09.07).  

Tidsmessig er også kvinnenes arbeid ute på plantasjene mer krevende enn mennenes. 

Kvinnene har dobbelt så lange dager som de mannlige arbeiderne. Menn kommer på jobb ca 

klokka 8 om morgenen (tidspunktet varierer fra plantasje til plantasje) og går hjem ved 

lunsjtider. Da er arbeidsdagen på plantasjene over, og de har resten av dagen fri til enten å ta 

ekstra jobber i nærliggende byer eller å gjøre andre ting som for eksempel å drive med 

fagforeningsarbeid. Kvinnene kommer på jobb samtidig som menn, men er ikke ferdige før i 

18-tiden om ettermiddagen (i tillegg til at de må jobbe overtid i tider med god avling). For 

dette får de samme grunnlønn utbetalt. Noen av fagforeningslederne jeg snakket med sa at det 

ikke lenger er et skille mellom kvinner og menn når det gjelder lønn fordi de siden 1984 har 

mottatt lik lønn. Det som da ikke sies er at menn jobber halve dager, noe som i realiteten betyr 

at kvinner tjener kun halvparten av det deres mannlige kolleger gjør.  

Mange menn ser på det arbeidet som kvinnene gjør som monotont og lite krevende 

(Philips 2003). Philips mener også at kvinnenes arbeid som teplukkere har langt mindre status 

enn fabrikkarbeidet til mennene. Det å jobbe som teplukker blir forstått som et kvinneyrke, og 

det er svært få menn som vil ta den jobben. Derfor blir kvinner presset til å jobbe som 

teplukkere heller enn på fabrikkene. Samtidig har det tradisjonelt vært dette de er blitt opplært 

til og som det har vært forventet av alle at de vil gjøre. Med bedre utdanningsmuligheter har 

mange jenter i dag ønsker om å komme seg vekk fra plantasjene, men høy arbeidsledighet 

ellers i landet gjør at mange likevel søker seg jobb der. I tillegg er det slik at familiene kun 

kan bo gratis på plantasjene dersom minst et familiemedlem arbeider der. Derfor gir det 

kvinnene en trygghet å arbeide som teplukkere. De vil da også få tilgang til et relativt bra 

pensjonsfond.  
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Ifølge Philips (2003) er det på plantasjene ikke vanlig å betale en brudepris når 

familier gifter bort døtrene sine slik som skikken er i de mange andre tamilske og hinduistiske 

grupper. Årsaken til dette er at en kvinnes arbeid på plantasjene er en trygghet i seg selv. Man 

trenger ikke ekstra penger for å forsørge kvinnen fordi hun som teplukker sørger for både rett 

til gratis bolig og en ekstra inntekt.  

  

Kanganisystemet  

I arbeidet som teplukkere blir kvinnene delt inn i grupper på 10-15 arbeidere som jobber 

sammen ute på et område på plantasjene. I tillegg til kvinnene er det alltid en oppsynsperson 

med dem for å passe på at de gjør jobben sin og at alt går riktig for seg. Denne personen blir 

kalt kangani, og er med svært få unntak en mann. Kanganisystemet ble utviklet ved 

etableringen av de første plantasjene, og var da langt mer omfattende enn det er i dag. Rollen 

til kanganien var tidligere å hente inn arbeidere til plantasjene, holde oppsyn med arbeiderne, 

starte opp skoler, helsetjenester og andre familietilbud, samt gi lån og innkreve gjeld (Little 

2003). Hver kangani hadde som regel 40-50 arbeidere under seg. Slik kan dette systemet 

forstås som en del av patrimonialisme. Kanganien fungerte, og fungerer fortsatt, som et 

mellomledd mellom arbeiderne og plantasjeeierne, mellom klientene og patronene.  

Forholdet mellom kanganien og arbeiderne var lenge preget av arbeidernes 

avhengighet av at kanganien både kunne skaffe dem jobber og låne dem sårt nødvendige 

penger. Denne avhengigheten ble av kanganiene utnyttet til det fulleste. De var kjent for å 

være undertrykkende, korrupte og ofte voldelige mot arbeiderne (Bass 2004). I lang tid ble for 

eksempel arbeiderne ikke betalt direkte av arbeidsgiverne, men måtte gå til kanganiene for å 

få utbetalt lønningene. Kanganiene kunne da gi arbeiderne det de følte for etter hvor mye 

gjeld de mente at de respektive arbeiderne hadde hos kanganien og som derfor måtte trekkes 

fra lønna. Det at de fleste arbeiderne var analfabeter medførte at det var lett for kanganiene å 

lure dem (Bass 2004). Arbeidernes avhengighet av kanganiene og det at de ofte hadde lånt 

store summer penger av dem bandt arbeiderne til de respektive plantasjene. Dette fordi de 

ikke fikk lov til å flytte på seg eller å si opp arbeidskontraktene før gjelden var nedbetalt 

(Sabaratnam 1990). Fagforeningene har vært sentrale aktører i avskaffelsen av dette systemet 

slik det fungerte før. Kanganiene har for eksempel ikke lenger noe med det økonomiske 

arbeidet på plantasjene å gjøre. Nå har plantasjene egne folk som jobber med det økonomiske, 

blant annet med utbetalinger av lønn til arbeiderne. Videre er ansvaret for å starte opp 
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institusjoner som skoler og helsestasjoner etter at høylandstamilene har fått statsborgerskap 

lagt i statens hender.  

Man har imidlertid ennå en kangani som holder oppsyn med hver sin gruppe 

teplukkere, og de fleste problemene arbeiderne, spesielt kvinnelige arbeidere, møter på 

omhandler forholdet mellom dem og kanganiene. Makten kanganien tidligere hadde på grunn 

av arbeidernes avhengighet av han er fortsatt tilstede. Dette handler i dag først og fremst om 

kanganiens tendens til å behandle de kvinnelige arbeiderne som mindreverdige. Verbal vold 

og seksuell trakassering er utbredt for å demonstrere makten kanganiene mener at de bør ha 

over arbeiderne. Det finnes kvinnelige kanganier, men ifølge Menaha fra Red Flag er 

kanganiens maktbruk så vanlig at den oppfattes som nærmest legitim av de som har disse 

posisjonene (Intervju, 04.09.07). Dermed overtar kvinnelige kanganier (på de få stedene dette 

finnes) mye av den samme maktbruken som de mannlige kollegaene benytter seg av. Verbal 

vold kan altså sies å være omfattende både blant kvinnelige og mannlige kanganier, mens de 

mannlige i tillegg benytter seg av seksuell trakassering for å vise sin makt.   

 

                        

Bilde 3: En kangani er i ferd med å veie teplukkernes sekker. 
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Kapitalistisk patriarki 

Både den private og offentlige sfæren er altså gjennomsyret av den patriarkalske kulturen. 

Ting endrer seg stadig, men ennå er det menn som er overhodet både i hjemmet og i arbeidet 

på plantasjene. Det dobbelte arbeidet kvinnene utfører samtidig som de har dobbelt så lange 

arbeidsdager som menn medfører at de ikke har tid til mye annet enn jobb. Arbeidet som 

kvinner gjør, er i tillegg mer krevende fysisk og dårligere betalt enn mennenes. Eisenstein 

(1979) hevder at forholdet mellom det kapitalistiske og det patriarkalske samfunnet kan kalles 

for kapitalistisk patriarki. Hun påpeker hvordan alle arbeidere i et kapitalistisk system vil bli 

utnyttet i kapitalistenes søken etter profitt. Dette ser vi også på plantasjene etter 

privatiseringen da de nevnte effektiviseringstiltakene ble satt i gang. Teplukkerne må nå jobbe 

lenger og produsere mer enn før. I tillegg til å bli utnyttet som arbeidere viser Eisenstein til 

hvordan kvinner blir undertrykket i kraft av sitt kjønn. Dette gjenspeiler seg også på 

plantasjene. Teplukkeryrket blir ansett som et kvinneyrke som få menn vil ta. Det er dette 

yrket som krever mest både fysisk og tidsmessig, samtidig som kvinner må jobbe dobbelt så 

lenge som menn for å få utbetalt det samme. Den patriarkalske kulturen der menn bestemmer 

over kvinner er også gjennomgående i arbeidslivet. Dette viser at det er vanskelig å studere 

kvinners deltakelse som arbeidere på plantasjene uten samtidig å forstå den patriarkalske 

konteksten som ligger bak. Maynard (2001) påpeker imidlertid at i stedet for å snakke om den 

patriarkalske kulturen som gitt og konstant må den forstås som patriarkalske relasjoner. Disse 

relasjonene er stadig i endring ettersom relasjonene blir utfordret både innenfra og utenfra. 

Innenfra kan de utfordres ved at kvinner selv viser motstand mot undertrykkelsen, for 

eksempel ved å engasjere seg i fagforeninger.    

 

5.2 Kjønn og deltakelse i fagforeninger 

Deskriptiv representasjon fokuserer på representantenes karakteristikker og egenskaper. Disse 

skal i størst mulig grad sammenfalle med egenskapene til de som blir representert (Pitkin 

1967). Det handler derfor om representantenes identitet heller enn deres interesser (Masaud 

2007). Representantenes identiteter er altså i fokus, og ikke hva de faktisk gjør. Ved å se på en 

fagforenings representanter skal man da kunne si noe om medlemmenes identiteter. Tallene 

på hvor mange kvinner som er medlemmer av fagforeningene i plantasjeområdet varierer, 

men ifølge Labour Department er det kvinner som utgjør majoriteten av medlemsbasen. Det 

deskriptive perspektivet på representasjon vil da si at også fagforeningenes representanter på 

ulike nivåer skal ha en majoritet bestående av kvinner. Men identitet er mer enn kjønn. Som 
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det postmoderne perspektivet på kvinners representasjon påpeker så er ikke kvinner en 

homogen gruppe med ett sett felles identiteter og interesser. Andre faktorer som spiller inn er 

for eksempel klasse, alder, yrke, og etnisitet. Jeg vil derfor ta hensyn til disse faktorene når 

jeg spør hvorvidt de kvinnelige representantene kan forstås som deskriptive. 

  

Kvinners deltakelse i ledelsen 

Verken CWA, UPF, LJEWU eller ACUWC har kvinner representert i det hele tatt i den 

øverste ledelsen. Kvinner er tilstede på de lokale kontorene både i plantasjeområdet og i 

Colombo (der de tre førstnevnte har sine hovedkontorer), men de arbeider som sekretærer og 

har ingen innflytelse på hvordan fagforeningsarbeidet skal fungere. Red Flag har for første 

gang nå en kvinnelig leder. Hun er datter av en tidligere fagforeningsaktivist, har selv aldri 

bodd på plantasjene, og er personlig venn av Red Flags generalsekretær Ramiah. Videre har 

CWC enkelte kvinnelige nestledere. Det som kjennetegner også disse kvinnene er det 

personlige eller familiære forholdet mellom dem og lederskapet for øvrig. De er gift med 

menn som også fungerer som nestledere i samme fagforening, og de er personlige venner av 

Thondamanfamilien. Ingen av disse kvinnene er blitt valgt inn i lederskapet, men sitter der på 

grunn av sine relasjoner med lederen. Videre kommer de fra en høyere klasse enn arbeiderne, 

og har aldri selv bodd eller jobbet på plantasjene. Deres sosiale status generelt er dermed 

høyere enn plantasjekvinnenes. Selv om de er kvinner er det derfor vanskelig å snakke om 

deskriptiv representasjon.  

Red Flags kvinnelige leder, Menaha, kan likevel sies å gi kvinnene som tilhører denne 

fagforeningen en høyere grad av rettferdig representasjon, i og med at det er den øverste 

posisjonen. Samtidig har Menaha selv forsket på kvinners situasjon på teplantasjene, og hadde 

svært god innsikt i problemer som kvinnene daglig møter på. En informant fra plantasjene, 

Hamshana, sa imidlertid at det er generalsekretæren som har utøvende makt, og som 

bestemmer hva som skal være på dagsorden (Intervju, 24.09.07). Dette henger nok sammen 

med at generalsekretæren, Ramiah, ifølge ham selv har vært involvert i denne fagforeningen i 

flere tiår og har fungert som generalsekretær siden 1976 (Intervju, 21.09.07). Han kan forstås 

som en av patronene i fagforeningsarbeidet i plantasjeområdet, og siden han har vært med så 

lenge har folk knyttet sterke bånd til han. Da blir det vanskelig for nye folk å få gjennomslag 

for sine saker uavhengig av kjønn. Symboleffekten ved å ha en kvinnelig leder kan derimot 

være positiv både med tanke på at kvinner føler seg mer representert samt at det kan være en 

motivasjonsfaktor for andre til å delta. 
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 I det øverste lederskapet er det av de fagforeningene jeg har studert kun NUW som har 

kvinnelige representanter med bakgrunn fra plantasjene. Vijayalaxmi har selv arbeidet som 

teplukker, og har tilbrakt hele livet sitt på plantasjene. Hun drev sin egen organisasjon der hun 

fokuserte på kvinners rettigheter, og fikk i begynnelsen av 2007 forespørsel om å bli med som 

nestleder i NUW. Hun takket ja fordi hun ønsket å gjøre en innsats for å få flere kvinner i 

lederskapet. Hun sier imidlertid at hun ennå ikke har gjort noe, og at hun føler at hun ikke har 

makt til å gjøre det hun ønsker. Hun har som mål å starte opp et kvinnenettverk og 

kvinnekomiteer på plantasjene, men sier at lederen av fagforeningen må komme til 

plantasjene for å fortelle medlemmene at Vijayalaxmi er nestleder (Intervju, 16.10.07). Dette 

viser også at det er lederen som styrer det meste. Det er vanskelig for andre å ta avgjørelser på 

egen hånd samt å få respekt fra underordnede, fordi fokuset på lederen er såpass stort. Dette 

gjelder også for menn, men det patriarkalske samfunnet gjør det ekstra vanskelig for kvinner. 

 

En kvinnelig og en mannlig sfære 

Lengre ned i fagforeningshierarkiet er imidlertid flere kvinner tilstede. Enkelte fagforeninger 

har kun to nivåer: Ledelsen på hovedkontorene og tillitsvalgte på plantasjene. De større 

derimot har en rekke assisterende sekretærer som er ansvarlige for å følge opp lokalkontorene 

samt at de alle har sine respektive saker som de skal fokusere på. I CWC er flere av disse 

sekretærene kvinner. Et gjennomgående trekk er imidlertid at kvinner skal jobbe med det som 

blir forstått som ”kvinnesaker”, og menn jobber med alt det andre. Ifølge Kandasamy (2002) 

blir kvinner plassert der de hører hjemme. Dette gjelder også for andre fagforeninger. 

Representanter for UPF og Red Flag hevdet at også de er i ferd med å starte opp kvinneforum 

som skal samle kvinnelige representanter fra kvinneutvalg på plantasjene og lokalkontorene. 

Det er altså gjennomgående i alle fagforeningene at dersom kvinner er aktive deltakere 

i ledelsen er det først og fremst i forbindelse med aktiviteter som blir sett på som typiske 

kvinneaktiviteter. Slik kan man si at det er en kvinnelig sfære og en mannlig sfære i 

fagforeningene, og man har visse forventninger til hva det skal fokuseres på i de ulike 

sfærene.  

Kandasamy (2002) hevder videre at kvinner kun har vært viktige for fagforeningene 

for å kunne mobilisere andre kvinner til å bli medlemmer. Christine, ansatt på et av CWCs 

lokalkontorer, sa at ingen kvinner verken på det øverste eller lavere nivåer er i posisjoner der 

beslutninger kan tas (Intervju, 05.09.07). Hun forklarte at kvinnene blir behandlet som dukker 

som kun blir hentet frem og plassert i fronten dersom dette har verdi for fagforeningene som 
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for eksempel når media er tilstede. Dette var også noe Vijayalaxmi fra NUW nevnte. Hun sa i 

forhold til feiringen av årets 8. mars: 

 

Da det var kvinnedag så var alle mennene der, men bare jeg, Violet, og seks-sju andre kvinner 

fra plantasjene. Resten var menn. Det var kvinnenes dag, men alle deltakerne var menn. De sa 

at kvinnene måtte jobbe (Intervju, 16.10.07). 

 

Dette kan forstås i sammenheng med Pitkins forståelse av symbolsk representasjon (1967). 

Det kan virke symbolsk betydningsfullt for kvinner å se at en fagforening har kvinnelige 

representanter i ledelsen, og det kan være et hjelpemiddel for fagforeningen dersom de skal 

rekruttere flere kvinnelige medlemmer. Slik kan også deskriptiv og symbolsk representasjon 

henge sammen.  

 

Kvinners deltakelse på plantasjene 

Noen fagforeninger er tilstede i store deler av plantasjeområdet, men ifølge Labour 

Department er det bare CWC som har representanter på hver plantasje. De mindre 

fagforeningene velger ut sine områder som de fokuserer på. Hver fagforening skal på hver 

plantasje der fagforeningen er representert ha en lokal leder som på tamilsk kalles 

”thailaivar”. Denne personen leder en plantasjekomité som er satt sammen av arbeidere og 

medlemmer. I de mindre fagforeningene har man oftest bare en leder uten en komité. 

Selv om det i dag finnes noen få kvinnelige ledere er nesten alle menn. Slik har det 

alltid vært. Noen av informantene mine påpekte at dette har ført til selve ordet som betyr 

leder, ”thailaivar”, har endret seg. Ordet hadde opprinnelig en nøytral betydning som refererer 

til leder uavhengig av kjønn. Men siden lederen alltid har vært en mann tenker alle intuitivt at 

det er en mann det er snakk om dersom de hører dette ordet. En kvinnelig leder er blitt tildelt 

et nytt og kjønnet ord, ”thailaivi”.  

CWC og LJEWU har på mange plantasjer en kvinnekomité i tillegg til den ordinære 

plantasjekomiteen. Slike fungerende kvinnekomiteer finner man ikke i de andre 

fagforeningene. Disse er imidlertid underlagt plantasjekomiteen, og det er den sistnevntes 

leder som har siste ordet når beslutninger skal tas. Dette omhandler for eksempel hvilke saker 

som skal tas lenger opp i fagforeningshierarkiet. Lederne av plantasjekomiteene får utbetalt en 

liten sum i forhold til hvor mange medlemmer de har på den respektive plantasjen som en 

godtgjørelse for arbeidet de gjør for fagforeningen. Dette får ikke lederne av 
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kvinnekomiteene, noe flere kvinnelige ledere klagde over. Ifølge Christine fra CWC blir i 

tillegg disse kvinnene fjernet dersom de blander seg inn i saker som de mannlige lederne ikke 

vil at de skal bry seg med (Intervju, 05.09.07). 

Verken lederne av plantasjekomiteene eller lederne av kvinnekomiteene er valgt inn. 

Ifølge flere av mine informanter fra plantasjene er de der på grunn av sitt vennskap med folk 

lenger oppe i fagforeningene. Folk fra nærmeste fagforeningskontor kommer til plantasjene 

og bestemmer hvem som skal fungere som ledere. Slik kan de forstås som et ledd i 

patronasjenettverket. Medlemmene er klienter som forventer at fagforeningene med lederne i 

spissen fungerer som patroner. De lokale fagforeningslederne på plantasjene blir et 

mellomledd i dette forholdet. Ovenfra har man forventninger om lojalitet. Ifølge en kvinnelig 

leder fra LJEWU, Jayameena, fikk hun vervet fordi ingen menn på hennes plantasje selv 

ønsket det (Intervju, 26.09.07). For å få folk til å stille opp som fagforeningsrepresentanter og 

rekruttere flere medlemmer gir fagforeningene dem ofte gaver, for eksempel får kvinnene 

sarier.  

Hver plantasje har også en tempelkomité og en begravelseskomité. Førstnevntes 

ansvar er å organisere religiøse festivaler og høytidelige seremonier. Begravelseskomiteens 

ansvar er å sørge for at alle på plantasjen får en verdig begravelse ved sin død. For å ha 

penger til både de religiøse festivalene og til begravelsene samler komiteene inn penger fra 

alle som bor på plantasjen. Som oftest er det plantasjekomiteenes ledere fra de ulike 

fagforeningene som også sitter i tempel- og begravelseskomiteene. Slik samarbeider de 

tilstedeværende fagforeningene om dette arbeidet. På plantasjene som jeg har besøkt har det 

aldri vært kvinner tilstede i disse komiteene, selv der det finnes kvinnelige representanter i 

plantasjekomiteene. Dette tyder på at som på ledelsesnivået blir også kvinner på plantasjene 

satt til det de passer best til, å passe kvinners saker, mens menn tar seg av det som forstås som 

viktigere saker. 

 Det er flest kvinner som arbeider på plantasjene, og siden fagforeningene er avhengige 

av arbeidernes kontingenter for å få inntekter til å drive sitt arbeid så er kvinner svært 

ettertraktede og viktige medlemmer. Alle fagforeningene arbeider aktivt for å organisere flest 

mulig av de kvinnelige arbeiderne. Dermed utgjør kvinnene majoriteten av medlemsbasen. 

Den symbolske verdien av å ha kvinnelige representanter på ledelsesnivå kommer derfor også 

inn her. Gjennom samtaler med kvinnene på plantasjene har jeg imidlertid fått inntrykk av at 

svært få kvinner er aktive utover det å betale den månedlige fagforeningskontingenten. Rani, 

en teplukker fra en plantasje i nærheten av Hatton, sa at hun selv ikke deltar på møter 

(Intervju, 09.09.07). Hun har ikke tid på grunn av alt arbeidet som må gjøres i huset. Hun 
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forklarte videre at mannen hennes går på møter, og hvis det er noe viktig så forteller han det 

videre til henne. Mannen hennes arbeider imidlertid ikke som teplukker, og har ikke 

nødvendigvis kunnskap om hva hun tenker er viktig. Rani sa senere i intervjuet at hun synes 

fagforeningen er mer opptatt av menns saker enn kvinners, noe som kan bli forsterket dersom 

møtene holdes uten kvinner tilstede. En annen kvinne ved samme plantasje, Selvi, sa at hun 

går bare på møter dersom de spesifikt ber kvinnene om å komme (Intervju, 09.09.07). Da må 

imidlertid møtene holdes utenfor arbeidstid, og ikke på ettermiddager slik det vanligvis er. 

Selvi sa også at det er viktig at møtene blir holdt på selve plantasjen. Dersom de må dra til det 

lokale fagforeningskontoret i Hatton for å delta er det bare menn som har tid. Dette er enda 

vanskeligere for kvinner som er bosatt på plantasjer som ligger langt fra lokalkontorene. I 

tillegg til tidsproblemet er et annet problem da at det ikke er sømmelig for kvinner å dra på 

møter om kveldene. Kvinners dobbelte arbeid samt den patriarkalske kulturens fokus på 

hvordan en kvinne skal oppføre seg påvirker dermed deres mulighet til å delta i 

fagforeningsaktiviteter. Dette påvirker igjen kvinners deskriptive representasjon både på 

plantasjene og i fagforeningenes ledelse. 

 Samtidig ønsker ikke nødvendigvis alle kvinner å delta. Da Munro (1999) foretok en 

studie av fire fagforeninger for ansatte ved sykehus i England fant hun at kvinners tilknytning 

til arbeidet ofte var avgjørende for deres deltakelse i fagforeningene. Munro påpeker at det var 

vanskelig å få til organisering blant kvinner som arbeidet deltid, hadde lav utdanning og yrker 

med lav sosial status. Thanaletchumi, en av kvinnene jeg intervjuet, sa at hun ikke lenger 

arbeider regelmessig og at deltakelse i fagforeninger av den grunn ikke interesserer henne 

(09.09.07). Munro skriver at engasjementet kvinner hadde i forhold til jobben sin også spilte 

inn. Flere av mine informanter påpekte at arbeidet på plantasjene er svært tungt. En av dem, 

Selvi, sa at hun ønsket at døtrene skulle få bedre liv uten å måtte jobbe på plantasjene 

(09.09.07). Kvinnene jeg har snakket med er likevel passive medlemmer av fagforeninger, 

uavhengig av alder, arbeidsmengde, eller engasjement. Dette kan forstås i forhold til det 

historiske, og at det er blitt kultur for å være organisert.  

 

5.3 Kvinners roller i fagforeningene 

Kvinner er i dag tilstede på alle nivåer i enkelte fagforeninger, mens i andre kun på lavere 

nivåer. Det som imidlertid kjennetegner kvinnelige representanter på høyere nivå er at de er 

der som oftest på grunn av sitt personlige vennskap til fagforeningens leder. Disse kvinnene 

har en helt annen sosial bakgrunn enn kvinnene som de representer. Selv om de er kvinner er 
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det andre deler ved identiteten deres som gjør at det er vanskelig å kalle deres representasjon 

for deskriptiv. Det finnes imidlertid unntak, som for eksempel i NUW der man nå har 

kvinnelige nestledere med plantasjebakgrunn.  

 På alle nivåer der kvinner er tilstede er et gjennomgående trekk at de blir satt til å 

arbeide med ”kvinnesaker”, og at de ikke har innflytelse på det generelle 

fagforeningsarbeidet. Kvinner har som regel ikke posisjoner der de kan foreta beslutninger på 

egen hånd. Ut ifra et rettferdighetsperspektiv om at kvinner skal ha like mange representanter 

som menn feiler fagforeningene i å inkludere kvinner. Årsakene til den skjeve 

kjønnsfordelingen stammer fra den patriarkalske kulturen som gjennomsyrer hele samfunnet 

på plantasjene. Både i privat og offentlig sfære blir kvinner satt til det arbeidet de passer best 

til: Husarbeid og teplukking. Begge disse jobbene krever mye både fysisk og tidsmessig, og 

gjør at kvinnene ikke har tid til å drive med andre ting.  

 I tillegg handler kvinners roller i stor grad om å være passive medlemmer som betaler 

kontingentene fagforeningene trenger. Dette betyr ikke at de er uviktige medlemmer. De er i 

majoritet både som plantasjearbeidere og som medlemmer, og det er derfor svært viktig for 

fagforeningene å tiltrekke seg flest mulig kvinner selv om dette ikke gjenspeiles i kvinnelige 

representanter.  

 Representasjon handler imidlertid ikke bare om det deskriptive. Det er ikke gitt at 

kvinner representerer kvinner bedre enn menn ville ha gjort det. For å forstå hvorvidt de 

kvinnelige teplukkerne blir representert er det derfor viktig å studere den substansielle 

representasjonen. Dette handler om hva fagforeningene faktisk gjør, og hvorvidt de handler på 

vegne av sine medlemmer og deres interesser. Dette vil jeg studere i de neste kapitlene.  
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6. Inkludering av kvinner 

Substansiell representasjon handler om å representere interesser og handle på vegne av noen 

andre (Pitkin 1967). Samtidig hevder Tørres (2000) at en fagforening ikke kan kalles 

representativ dersom medlemmene ikke har en viss innflytelse over fagforeningens arbeid og 

mål. Et gjennomgående spørsmål i kapitlet er hvorvidt fagforeningene jobber for og fokuserer 

på saker som kvinner trekker frem som viktige. Samtidig fokuserer jeg på hvorvidt kjønn er et 

tema for fagforeningene. Dette henger sammen med i hvilken grad fagforeningene mener at 

kvinner har særinteresser, og om de i tilfelle forsøker å inkludere kvinnenes ulike stemmer.  

 

6.1 Interesser 

Lønn  

Den snevre definisjonen på hva en fagforening er viser til at den skal fremme medlemmenes 

interesser ved å forhandle om lønn og arbeidsforhold på deres vegne (Castree et al 2004). 

Lønn er et tema også blant mange kvinner på plantasjene. Noen av mine informanter sa 

direkte at lønn er en av sakene som de er mest opptatt av. På spørsmål om de noen gang har 

deltatt i en streik svarte flere at de har deltatt mange ganger, og at hver gang har det handlet 

om kravet om økte lønninger. Litha, medlem av CWC, fortalte også at prisene på mat og 

andre nødvendige ting øker og dette er noe hun bekymrer seg over (Intervju, 18.09.07). Det at 

de kun får utbetalt halv dagslønn dersom de ikke klarer å plukke nok blader blir i tillegg pekt 

på som et problem. Pelomina, også medlem av CWC, sa at alle bør få samme lønn utbetalt 

uavhengig av hvor mange kilo de plukker, i og med at for få kilo ofte handler om dårlige 

avlinger (Intervju, 18.09.07). 

Blant representantene på høyere nivå er lønn noe som trekkes frem som en hovedsak 

av alle jeg har snakket med. Annethvert år har man kollektive forhandlinger mellom 

fagforeningene, plantasjeledelsene, og Labour Department (statlige meglere). Dersom 

fagforeningene stiller krav om økte lønninger i mellomtiden, kan de også møtes til 

forhandlinger. Dette var tilfelle mens jeg var på feltarbeid. Nye forhandlinger var planlagt 

først året etter, men på grunn av høy inflasjon i landet og en påfølgende spesielt vanskelig 

økonomisk situasjon for arbeiderne satte fagforeningene ned krav om høyere lønn allerede da. 

Kravet ble innfridd og arbeidernes lønninger steg med 3 rupies per kilo som de plukker, 

samtidig som de i tider med dårligere avling har et krav om å plukke 18 kilo (mens 20 kilo er 
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det vanlige). Det hevdes at alle saker som er viktige for arbeiderne skal inkluderes i avtalen, 

men både på papiret og i direkte forhandlinger er det kun lønn som diskuteres. Som jeg 

påpekte i kapittel 4 er det heller ikke alle fagforeninger som ønsker å delta i disse 

forhandlingene, noe jeg mener henger sammen med de personlige konfliktene fagforeningene 

imellom. Uavhengig av hvilken fagforening man er medlem av omfattes imidlertid alle 

arbeidere av disse kollektive forhandlingene. Hvis lønningene stiger så vil det være gjeldende 

for alle, uansett hvilken plantasje eller hvilken fagforening man tilhører. Derfor er det ikke 

nødvendig for arbeiderne å være medlem utelukkende på grunn av å få høyere lønn, og det er 

ikke viktig å høre til fagforeningene som faktisk er med på forhandlingene. Selv om kvinner 

og menn får utbetalt det samme utelates kvinners doble arbeidsmengde fra forhandlingene. 

Kvinnelige informanter fra plantasjene opplever imidlertid dette som svært urettferdig, og 

mener at fagforeningene ikke skjønner hvor fysisk tungt arbeid kvinnene har i forhold til 

mennene.  

 

Konflikter på arbeidsstedet     

Konflikter på arbeidsstedet er dét som, ifølge mine informanter på plantasjene, opptar kvinner 

aller mest, uavhengig av hvilken fagforening de tilhører eller hvor de bor. Blant 

fagforeningsrepresentantene direkte på plantasjene er det også lokale konflikter som får mest 

oppmerksomhet. Dette fordi det først og fremst er dét medlemmene kommer til de lokale 

lederne med. På alle plantasjene er en dag i uken satt av til at fagforeningslederne kan komme 

til plantasjelederen med klager fra arbeiderne. I forbindelse med dette har de et system som 

kalles ”minute book”. Planen er at arbeidernes problemer av fagforeningslederne skal skrives 

ned i ei bok. Denne skal de gi videre til ledelsen på plantasjene som igjen må svare skriftlig. 

Problemet er imidlertid ifølge Menaha fra Red Flag at dette systemet ikke brukes (Intervju, 

04.09.07). Problemer tas opp muntlig, men det er da stor fare for at det ikke gjøres noe med 

dem.  

Konfliktene arbeiderne påpeker dreier seg rundt temaer som å få nok arbeid og 

forholdet til kanganiene
10

. Det å få nok arbeid er knyttet til at dersom de ikke jobber nok 

dager i måneden vil de ikke få utbetalt full lønn. Dette er spesielt vanskelig i regntiden når 

regnet og stor skredfare gjør at det mange dager er umulig å jobbe. Ifølge Shanmugaratnam 

(1997) var det tidligere en avtale om at det skulle garanteres arbeid minst 300 dager i året, 

men denne avtalen ble aldri fullverdig implementert. Dette er noe flere informanter etterlyser, 

                                                 
10

 Oppsynspersonene (som jeg skrev mer om i forrige kapittel) 
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og henger sammen med kravet om fast og sikker lønn. Dette kan også knyttes til konfliktene 

mellom de kvinnelige teplukkerne og kanganiene. Mange av informantene mine har opplevd å 

bli jaget vekk fra arbeidsstedet. Årsaken er at de kommer for sent på jobb, noe som ofte 

skyldes det dobbelte arbeidet kvinnene har om morgenen før de setter i gang med selve 

lønnsarbeidet. Videre hevder kvinnene at de blir bortjaget dersom de sier imot kanganien. 

Kanganien på sin side er kjent for å bruke både fysisk, seksuell, og verbal vold mot kvinnene, 

slik jeg var inne på i forrige kapittel. Kvinnene føler seg ofte mindreverdige, men både i frykt 

for å miste arbeid og fordi de som kvinner ikke skal si imot menn i det patriarkalske 

samfunnet holder de seg som regel tause. Bortjagingen fra arbeidsstedet kan også skyldes 

andre uoverensstemmelser den enkelte arbeider har med kanganien. Et problem som mange 

trakk frem var vekt- og lønnsproblemet. Hvis de plukker mer enn 20-kiloskravet 

(minimumskravet) kan de få en bonus, men hvis de ikke klarer dette vil de ikke få full lønn. 

Det ble hevdet av noen arbeidere og av flere lokale kvinnelige fagforeningsledere at 

kanganiene ofte oppgir feil vektresultat. Overfor kvinnene oppgir de lavere resultat slik at de 

ikke får utbetalt full dagslønn, mens overfor plantasjeledelsen oppgir de det korrekte 

resultatet. Det hevdes at de samarbeider med lønnsutbetalerne på plantasjene, og at de putter 

penger som skulle tilfalt kvinnene i egen lomme. Dette er kun noe som enkelte kvinner 

mistenker, og det vil alltid være deres ord mot kanganiens. Det viktige her er imidlertid 

frustrasjonen kvinnene føler. De arbeider full dag, men risikerer å motta halv dagslønn 

dersom de ikke har plukket nok, noe som ofte skyldes at avlingen er dårlig slik at det ikke er 

nok blader å plukke. Dette kan være spesielt vanskelig å godta for kvinnene når de vet at 

mennene jobber halv dag, men alltid mottar full dagslønn.  

Når kvinnene opplever konflikter på arbeidsstedet kan de gå til de lokale 

fagforeningsrepresentantene. Disse har da i oppgave å ta sakene videre til plantasjeledelsen. 

Det er derfor et paradoks at noen av de lokale fagforeningslederne på plantasjene også 

arbeider som kanganier. I en samtale med nestlederen på en plantasje ble det av denne grunn 

hevdet at forholdet mellom fagforeningene og plantasjeledelsen er preget av korrupsjon. 

Ifølge nestlederen gis fagforeningslederne som kommer for å klage ofte høyere posisjoner på 

plantasjene for at klagene skal henlegges. Lederne for fagforeningene er arbeidere på 

plantasjene, men blir i slike tilfeller ofte gitt kanganiposisjoner. Dette er også representanter 

lenger oppe i fagforeningshierarkiet klar over at skjer, noe som kom frem i intervjuet med 

Philip, generalsekretær i NUW. Han innrømte at fagforeningsledere ikke blir gitt penger men 

kanganistillinger, og at plantasjeledelsen slik bestikker dem indirekte (Intervju, 06.09.07). 

Dermed arbeider fagforeningslederen både for plantasjeeierne og arbeiderne. Dette er noe 
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kvinnene ikke er fornøyde med. Pushpa i UPF har begge disse to rollene, som 

fagforeningsleder og kangani, og uttalte følgende: 

 

Etter at jeg fikk kanganistillingen sier folk at jeg alltid tar plantasjeledelsens side i konflikter. 

De spør hvordan jeg kan snakke på vegne av arbeiderne. De spør hvordan jeg kan balansere 

disse to posisjonene. De krever at vi får ny fagforeningsleder. (…) Selv forsøker jeg å 

balansere dette. Jeg tar fortsatt arbeidernes problemer til ledelsen, og jeg ønsker å fortsette i 

begge posisjonene (26.09.07).  

 

Pushpa har altså fortsatt begge stillingene. Fagforeningsrepresentanter tar dermed del i et 

system som fagforeningene lenge har arbeidet for å avskaffe, og inntar posisjoner som andre 

deler av fagforeningen viser stor misnøye til. Selv om enkelte representanter på høyere nivå i 

fagforeningene er klar over at dette skjer var det ingen som snakket om det som et problem i 

seg selv. Heller ikke konfliktene kvinner har i forhold til kanganien ble trukket frem som en 

viktig sak for fagforeningene.  

 

Utvikling på plantasjene 

På spørsmål om hvorfor hun er medlem av fagforeningen svarte Seetha, teplukker på en 

avsidesliggende plantasje, følgende: 

 

Bare som fagforeningsmedlemmer kan vi oppnå rettigheter. For eksempel hvis vi blir bortjaget 

fra arbeidet eller hvis vi ikke får utbetalt riktig lønn så vil fagforeningen hjelpe oss. De kan 

også hjelpe oss dersom vi har problemer med boligene (...) Det er et problem at vi ikke har nok 

rom (Intervju, 20.09.07).   

 

Hun begynner å snakke om problemer de har som arbeidere, men inkluderer videre problemer 

de har som plantasjebeboere generelt. Som nevnt i innledningskapitlet har Hollup (1994) kalt 

teplantasjene for totale institusjoner, fordi de har fungert som små egne samfunn geografisk 

og sosialt isolert fra resten av befolkningen. Ifølge Devaraj fra CWA kan fagforeningene også 

forstås som totale institusjoner (Intervju, 27.08.07). Det hevdes av 

fagforeningsrepresentantene jeg har snakket med at fagforeningene må forstås ut ifra en bred 

definisjon som ikke skal ha et utelukkende fokus på arbeidsforhold og lønn, men også på 

sosioøkonomiske og politiske saker. De ønsker å skape større endringer i samfunnet og for 
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arbeiderne. Betsy, ansatt på CWCs hovedkontor, sa i forhold til dette: ”Vi fokuserer ikke bare 

på én sak, men på en hel livsstil” (Intervju, 27.08.07). 

 Kvinnenes behov for utvikling varierer etter hvilke plantasjer de er tilknyttet, heller 

enn etter hvilken fagforening de er medlemmer av. Dette fordi det er omfattende forskjeller 

mellom de ulike plantasjene. De som er sentrert rundt de større byene i plantasjeområdet har i 

større grad opplevd levekårsendringer enn de mer avsidesliggende plantasjene. Dette er 

spesielt synlig i området rundt Hatton, ”fagforeningshovedstaden” i plantasjeområdet. 

Plantasjene jeg besøkte der har for eksempel høyere standard på boligene, bedre utbygde 

veier, og i større grad innlagt elektrisitet. Beboerne der har også bedre tilgang til skoler i 

byene. Videre er menn som jobber på tefabrikkene ferdige ved lunsjtider ettersom de kun 

arbeider halve dager. Dermed har de mulighet til å skaffe seg ekstrajobber i byene. Dette har 

ført til at arbeidsledigheten på de mer isolerte plantasjene er høyere enn på de som ligger nære 

byene. Utdanning og flere jobbmuligheter som følge av dette kan være med på å skape press 

på plantasjeledelsen slik at de i fremtiden skaper bedre arbeidsforhold for å beholde 

arbeiderne. Dette inkluderer imidlertid ikke alle plantasjene i byområdene. Også blant disse 

kan man se mangel på økonomisk og sosial utvikling. Det er svært få husstander som for 

eksempel har innlagt vann. Den høye arbeidsledigheten i landet generelt er også med på å 

binde plantasjebeboerne til plantasjene, og gjør det vanskelig å finne jobber utenfor 

plantasjene uavhengig av hvor man bor.  

 For arbeiderne på avsidesliggende plantasjer er utviklingsbehovene enda mer 

presserende. Til enkelte av dem går det få busser på grunn av ekstremt dårlige veier og det tar 

derfor svært lang tid å komme seg dit. Samtidig er det dyrt å reise frem og tilbake, noe som 

hindrer mange i å ta seg ekstrajobber i byene. De fleste bor ennå i brakkelignende hus som ble 

bygget av britene. Familiene har oftest ett rom hver i disse brakkene. Noen av dem har 

tilknyttet toalett, mens mange husstander deler det med resten av beboerne i brakka. De 

sanitære forholdene er noe mange informanter trekker frem som utfordrende. Verken 

elektrisitet eller vann er heller innlagt. Dette skaper, som jeg påpekte i forrige kapittel, et 

dobbelt arbeid for kvinner både før og etter lønnsarbeidet. Videre foregår all matlaging i det 

ene rommet man har, noe som medfører mye røyk og dårlig luft. 
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     Bilde 4: Husrekke fra en avsidesliggende plantasje 

 

 

      

     Bilde 5: Husrekke fra en plantasje i nærheten av Hatton 
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Selv om høylandstamilene nå tar del i offentlige velferdsordninger forventer mange ennå at 

fagforeningene skal fikse alt. Lederne forstås som patroner som lover arbeiderne/klientene 

utvikling og bedre arbeidsforhold mot støtte ved politiske valg. Dette er fagforeningene fullt 

klar over. De hevder også, som nevnt, at de fungerer som totale institusjoner som arbeider 

med både tradisjonelle arbeidersaker, utvikling og politiske rettigheter. Arbeiderne blir altså 

lovet utvikling, og dersom noe positivt blir gjort på plantasjene er det fagforeningene som er 

representert der som får æren for det. Dette til tross for at det ofte ikke er fagforeningene som 

har foretatt seg noe. De som driver med utviklingsarbeid på plantasjene er i stor grad ikke-

statlige organisasjoner med økonomisk støtte fra internasjonale organisasjoner (også dem 

ikke-statlige). Dette utviklingsarbeidet består av direkte oppgradering av plantasjeforholdene, 

som for eksempel boligbygging. Videre har utdanning og bevisstgjøring av makt blant 

kvinner hatt stort fokus de siste årene. Fagforeninger som også fungerer som politiske partier 

får en viss sum som skal brukes på utvikling i sine områder dersom de kommer til 

maktposisjoner på høyere nivå. Bortsett fra de som er i regjering, CWC og UPF, er det 

imidlertid ingen andre fagforeninger som har økonomiske midler til faktisk å fremme 

utvikling på plantasjene. Heller ikke CWC og UPF har ressurser til å foreta seg mye. Flere av 

informantene mine påpeker at disse fagforeningene derfor må velge seg ut noen plantasjer. 

Ofte blir dette plantasjer som er i nærheten av byene der utviklingen blir mer synlig for 

offentligheten, som igjen kan være med og gi dem et godt rykte. Samtidig er det lettere for 

beboere på disse plantasjene å komme til kontorene og stille krav til fagforeningene. 

 

Etnisitet 

Curtin (1999) hevder i sin studie av fagforeninger i Israel at fagforeningsarbeid og arbeidernes 

felles klassekamp i Israel er blitt overskygget av nasjonsbygging og kampen for Israel som 

eget land. På denne måten er palestinske og israelske arbeidere blitt splittet, og en felles 

homogen stemme for arbeiderne på tvers av etniske identiteter er ikke tilstede. Israelske 

arbeidere er slik blitt mobilisert i kraft av sin etniske identitet heller enn klassekamp. Dette 

kjennetegner også fagforeningenes arbeidermobilisering i plantasjeområdet på Sri Lanka. Jeg 

var tilstede på et seminar for fagforeninger i Hatton der alle fagforeningene jeg har studert, 

bortsett fra CWC, var tilstede. Det interesseområdet som fikk mest fokus var kampen om flere 

rettigheter for høylandstamiler som en etnisk gruppe. Dette går i stor grad hånd i hånd med 

kampen for utvikling på plantasjene, ettersom det er der de fleste høylandstamiler bor. Men 

det handler i tillegg om kravet om redistribuering av land. Murugaiayh, leder av ACUWC, 
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hevdet at landfordelingen i plantasjeområdet slik den er i dag gir singalesere rett til mer land 

enn det som proporsjonelt er rettferdig. Lawrence, nestleder av UPF, sa også på dette 

seminaret samt i et senere individuelt intervju at antall Pradeshiya Sabhas
11

 i plantasjeområdet 

må øke slik at høylandstamilene som etnisk gruppe kan få flere representanter i parlamentet. 

Samtidig ble det hevdet av CWAs leder Sathasivam at det ennå er folk som ikke har fått 

statsborgerskap, og at de må samle seg som etnisk gruppe og kjempe for dette (Intervju, 

07.09.07). Hvorvidt det sistnevnte utsagnet stemmer kjenner jeg ikke til, men poenget her er 

at de spiller på det etniske og historien til høylandstamiler som en etnisk gruppe for å skaffe 

seg medlemmer og stemmer. Slik kan arbeiderne også i plantasjeområdet splittes, mellom 

høylandstamiler og høylandssingalesere. Graden som dette gjøres kan variere fra fagforening 

til fagforening. Red Flag ble etablert på et annet grunnlag enn mange andre ettersom den fra 

begynnelsen var en venstreorientert fagforening som i større grad var opptatt av en 

tradisjonell klassekamp. LJEWU er også forskjellig fra de andre i og med at den tilhører UNP, 

det største høyreorienterte og singalesiske (først og fremst) partiet i landet. For LJEWU vil det 

være viktigere å samle arbeidere på tvers av etniske skillelinjer for at de i det hele tatt skal ha 

mulighet til å sanke stemmer i plantasjeområdet.  

 På grunn av det historiske er etnisitet et tema som engasjerer mange høylandstamiler. 

Ingen av mine informanter på plantasjene tok opp dette direkte i intervjuene. På spørsmål om 

hvorfor de var medlem av den spesifikke fagforeningen kom noen av dem imidlertid inn på 

det. Seetha, en informant fra en avsidesliggende plantasje, fortalte at familien hennes har vært 

medlemmer av CWC gjennom flere generasjoner, og lojaliteten til denne fagforeningen er 

grunnen til at hun er medlem (Intervju, 20.09.07). Hun peker altså på det langvarige båndet til 

CWC heller enn på arbeidsforholdene og klassekamp. Selvi, en arbeider på en plantasje i 

nærheten av Hatton, sa også at familien hennes har vært medlemmer av fagforeningen i lang 

tid, ”i over 30 år” (Intervju, 09.09.07). Det interessante her er imidlertid at Selvi er medlem av 

CWA, en fagforening som ble etablert i år 2000. Mouzelis (1985) hevder at patroner i 

klientelistiske samfunn kan bytte politiske partier uten å miste sine klienter. På grunn av sitt 

personlige forhold og sitt avhengighetsforhold til patronen vil klientene følge etter. Det at 

Selvi sier at hennes familie har vært medlem i CWA i 30 år kan forstås i forhold til dette. 

CWAs ledere var tidligere en del av CWC, men brøt ifølge Sathasivam ut på grunn av 

personlige konflikter med CWC ledere og dannet sin egen fagforening (Intervju, 07.09.07). 

                                                 
11

 Det laveste valgdistriktsnivået, kan oversettes med landsbyråd. 
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Fokuset på lederne som patroner kan føre til at det for noen medlemmer kan virke som de 

alltid har holdt på for seg selv, som ledere på lik linje med CWCs ledere.    

 Vi kan igjen se hvordan lederne fremstiller seg selv som patroner og medlemmene 

som ”sitt folk” som de skal hjelpe. Man spiller på det etniske og historiske for å skape 

tilhørighet til en bestemt gruppe, og dette går foran det klassemessige. Dette har også ført til 

at navnet plantasjearbeidere i dag brukes synonymt med høylandstamiler (Bass 2004).  

 Fokuset på etnisitet kan videre knyttes til det politiske entreprenørskapet som jeg 

analyserte i kapittel 4. Splittelser og stadig nye potensielle ledere og patroner gjør at det er 

stor konkurranse mellom fagforeningene for å kapre arbeiderne. Det er derfor viktig for disse 

potensielle lederne å overbevise om at nettopp de er de rettmessige representantene. I denne 

prosessen er det også viktig å konstruere interesser som arbeiderne kan samles rundt. Ved å 

gripe tak i følelsene rundt det historiske er derfor lederne med på å opprettholde betydningen 

av nettopp dette. Ifølge mine informanter på plantasjene blir ikke det etniske forstått som 

hovedinteresser. Likevel trekker enkelte det frem som avgjørende for hvilken fagforening de 

er med i. Dette kan vise hvordan ulike ledere til en stor grad har lyktes med å naturliggjøre 

deres roller som representanter.  

 

6.2 Et fokus på kvinners representasjon? 

De er alle arbeidere 

Interesser som ulike kvinner på plantasjene peker på er altså varierende, men i likhet med 

fagforeningsledelsene trekker mange frem lønn og sosial utvikling. I tillegg er kvinner svært 

opptatt av konflikter på arbeidsstedet, både knyttet direkte til det å få nok arbeid og generelt i 

forhold til kanganiene. Disse konfliktene er imidlertid noe som ledelsene bare delvis snakker 

om. Arbeidsforhold på plantasjene snakkes om som en viktig sak også blant ledelsene, men 

når det skal forklares hva dette handler om er det først og fremst lønn som er i fokus. Dette 

kan være fordi de mener at det er de lokale fagforeningsrepresentantenes ansvar å ta seg av 

slike konflikter. I intervjuer med lokale representanter påpekes det imidlertid at de ofte må ta 

disse problemene til høyere nivå fordi det ikke er mulig å løse dem lokalt. Det kan derfor 

virke som om ledelsene ikke tar disse problemene like seriøst som lønn og politiske saker.  

 Som nevnt omfattes alle arbeidere, uavhengig av hvilken fagforening de tilhører, av 

lønnsforhandlingene mellom enkelte fagforeninger, plantasjeselskapene og staten. Selv om 

lønn er en viktig sak for arbeiderne kan derimot dette ikke forstås som avgjørende ved valg av 
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fagforeningsmedlemskap. Kvinnene står slik sett friere til å velge en fagforening de mener 

representerer interesser utover lønn. Som Hernes og Martinussen (1980 i Tørres 2000) 

understreker kan en fagforenings styrke i stor grad sies å ligge i forholdet til deres 

medlemmer. For å rekruttere flere medlemmer bør de derfor ideelt sett lære om hva de 

potensielle medlemmene virkelig ønsker av fagforeningene. Samtidig blir patronen viktig i 

dette arbeidet. Dersom lønn er en sikkerhet uansett kan patronens forsikring om at han jobber 

for de enkeltes interesser være avgjørende.  

Da jeg spurte UPFs nestleder, Lawrence, om han kunne si litt om problemene som 

kvinnelige arbeidere møter på, ba han meg om å snakke med de kvinnelige sekretærene på 

kontoret hans. Han sa rett ut at han selv ikke visste noe om disse sakene (Intervju, 14.09.07). 

Sekretærene jeg snakket med fortalte meg at jobben deres er å lage en oversikt over alle saker 

som bringes inn av arbeiderne til fagforeningene slik at disse videre kan tas opp med 

plantasjeledelsene. De kunne imidlertid heller ikke fortelle noe om saker som kvinner spesielt 

er opptatt av. Kanskje er det slik at kvinner som tilhører UPF ikke har noen spesielle 

interesser som de tar opp med fagforeningen. Gjennom informantene mine som har 

tilknytning til plantasjene har jeg derimot inntrykk av at dette ikke stemmer. De føler seg 

derfor glemt av fagforeningen. Lawrence (1994) mener at det er viktig å skille mellom 

hvorvidt kjønnsforskjeller oppstår på grunn av kjønnsrollene ellers i samfunnet, eller om de 

henger sammen med kjønnssegregering på arbeidsstedet. Det kan virke som om 

kjønnsforskjellene blant mine informanter kan knyttes til begge disse faktorene.  

Sathasivam fra CWA svarte følgende på spørsmål om hvorvidt de tilrettelegger for 

kvinners representasjon: 

 

Vi ønsker at de skal gå sammen. De er alle arbeidere, ikke sant? Så de har de samme 

problemene, og de må stå sammen (Intervju, 07.09.07). 

 

Ifølge Curtin (1999) er det viktig for fagforeninger som opererer i et korporativt system å 

fremstå med én stemme utad. Denne stemmen vil så bli representert i fagforeningens 

samarbeid med staten og andre eksterne aktører. Dersom arbeiderne har ulike interesser blir 

det viktig å få til en homogenisering av disse, slik at de passer inn med fagforeningens fokus. 

Dette kan også sees i sammenheng med Chandhokes (2009) syn om at representantene velger 

ut hvilke interesser som passer best til deres ideologi eller mål, mens andre interesser blir 

ekskludert. Slik kan de også være med på å forme medlemmenes ønsker. Da ser man ofte bort 

fra at arbeiderne har en rekke interesser som ikke utelukkende er sentrert rundt 
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klasseproblematikken, men også for eksempel kjønn. Disse andre interessene kan for 

arbeiderne være like viktige som klasseinteressene.  

 I intervjuer med representanter fra øverste ledelsesnivå uttrykker de at arbeiderne er en 

enhetlig gruppe, og at kvinnelige arbeidere ikke har andre interesser enn mannlige. 

Konfliktene kvinnene har i forhold til de mannlige kanganiene handler imidlertid ofte om 

verbal og seksuell vold på grunn av sitt kjønn. Også det at kvinnene i realiteten tjener 

halvparten av det deres mannlige kollegaer gjør nevnes ikke av ledelsene. På grunn av 

kjønnsfordelingen på arbeidsstedet, kvinner som teplukkere og menn som regel inne i 

fabrikkene, har kvinner samtidig flere interesser rundt det å holde seg fysisk frisk. Som nevnt 

tidligere er mange kvinner for eksempel preget av astma, samt at det er vanskelig å arbeide 

mens de er gravide. Dersom fagforeningene fokuserer på en hel livsstil og ikke bare på 

enkeltsaker, som det ble hevdet av Betsy i CWC, bør de videre kjenne til kvinners sosiale 

situasjon på plantasjene. Med dette mener jeg kvinners dobbelte arbeid, og mange kvinners 

daglige møter med ulike former for vold både i den private og offentlige sfære. Dette nevnes 

imidlertid ikke av fagforeningsledelsene.  

Det kan altså virke som kvinners spesifikke interesser ikke blir forstått som 

arbeidersaker. Når det sies at alle arbeidere har like interesser og behov oversees en rekke 

saker som kvinner kjemper for på grunn av den kjønnede arbeidsfordelingen innenfor det 

patriarkalske samfunnet. Dette vil igjen ha innvirkning på hvilke saker som forstås som 

legitime og rette fagforeningssaker, og hvorvidt saker som mine kvinnelige informanter har 

trukket frem vil forstås slik.   

 

Inkludering av kvinner 

Curtin (1999) viser gjennom sin studie av kvinners deltakelse i fagforeninger i Israel at selv 

om kvinner ble ansett som viktige fagforeningsmedlemmer, ble de som oftest ekskludert fra 

viktige posisjoner og verv. For å få sine interesser frem i lyset dannet de derfor sine egne 

kvinnekomiteer. Dette har også skjedd i noen av fagforeningene jeg har studert. Mange 

kvinner føler seg utenfor fagforeningenes fokus selv om de utgjør majoriteten av 

medlemsbasene, men er engasjerte i kvinnekomiteer. Slike komiteer eksisterer i CWC og 

LJEWU, og er i startfasen i UPF og Red Flag. Kvinnene fremhever i dette arbeidet sine 

identiteter som kvinner, og kan forstås å bruke det som et forenende begrep for å inkludere 

flere kvinner. De kan sies å spille på både det deskriptive og substansielle ved å fokusere på at 

kvinner skal få sine interesser representert av kvinner.   
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Kvinnekomiteer og nettverk kan være nyttige organer for å inkludere flere kvinner. 

Med fagforeningenes fokus på at kvinner ikke har spesielle interesser kan det derimot trekkes 

tvil rundt hvor mye innflytelse de har på det overordnete arbeidet. Flere kvinner som er med i 

kvinnekomiteene sier at de ikke har noen reell mulighet for å bestemme hvilke saker som skal 

være på dagsorden. Dette gjelder ikke bare i den øverste ledelsen, men også på plantasjene. I 

et intervju med Vembawy, en av kvinnene som er blitt utnevnt til å være leder for Red Flags 

kvinnekomité på en plantasje, kom det frem at det fortsatt er den mannlige lederen som har all 

makten. Hun sa følgende: 

 

De har ikke brakt noen saker til meg ennå så jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. (…) 

Fagforeningen gjør egentlig ingenting for oss. Hvorfor er du fortsatt med? Jeg får kunnskap 

fra seminarene jeg deltar på, om kvinners saker og rettigheter. Men jeg har ikke noe makt. 

Bare den mannlige lederen har makt til å snakke med plantasjeledelsen. Jeg har ikke makt til å 

ta beslutninger selv (Intervju, 03.10.07). 

 

Cunnison og Stageman (1993) mener at organisering i kvinnekomiteer ikke nødvendigvis 

endrer de patriarkalske diskursene. Likevel kan de fungere som bevisstgjørende organer og 

være med på å trekke flere kvinner til fagforeningene. Diskursene kan deretter på sikt bli 

utfordret. Betydningen av bevisstgjøring og det å lære kan også sees i sitatet til Vembawy 

ovenfor. Kirton og Healy (2004) har studert hvordan to mannsdominerte britiske 

fagforeninger har brukt egne kvinnekurs som et verktøy for å tiltrekke flere kvinner. 

Kvinnene som deltok på disse kursene pekte på betydningen av å ha et fritt sted der de kunne 

utvikle selvtillit, ha et sted der deres interesser kom i fokus, samt ha et sted der det ble skapt 

en kollektiv følelse som viktige faktorer rundt disse kursene.  

 Agarwal (1996 i Bhasin 2003) mener at kjønnsrelasjoner ikke er konstante, men at de 

hele tiden enten blir reprodusert eller redefinert. Seminarene Vembawy refererer til blir av og 

til arrangert av kvinnekomiteene selv, og kjønnsrelasjonene kan slik bli utfordret innenfra av 

kvinnene selv. Samtidig deltar kvinner fra ulike fagforeninger ofte på seminarer holdt av ikke-

statlige organisasjoner med støtte fra utenlandske organisasjoner. Mens jeg var på feltarbeid 

var jeg tilstede på to slike seminarer sammen med kvinner fra ulike fagforeninger. Ting som 

ble gjennomgått var kvinners rettigheter, kvinner i lederskap, og utfordringer kvinner møter i 

fagforeningene. Ved at kvinner deltar på lederskaps- og bevisstgjøringsseminarer kan de få 

tilgang til nye faktorer som igjen kan gi dem større forhandlingsmakt rundt kjønnsrelasjonene. 
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Utfordringen av de etablerte kjønnsrelasjonene som i disse tilfellene kommer utenfra kan 

dermed også bli en utfordring fra kvinnene selv. 

 En annen strategi for å inkludere flere kvinner er kvotering. Dette ble tatt opp i 

intervjuet med Red Flags leder, Menaha. Hun sa at de nylig hadde innført et kvoteringssystem 

på plantasjene (Intervju, 04.09.07). Komiteene de har på plantasjene består alltid av en leder 

og en sekretær. Tradisjonelt er det menn som har hatt disse posisjonene. Nå har de endret 

dette slik at dersom en mann har øverste posisjon skal en kvinne være sekretær, eller 

omvendt. Hvorvidt dette fungerer i praksis vet jeg ikke, men det kan bidra til at kvinner i 

større grad blir involvert i fagforeningsarbeidet.  

Et gjennomgående kjennetegn ved både Red Flag og andre fagforeningers arbeid med 

å inkludere kvinner er at det er kvinner som blir satt til å gjøre dette. I enkelte fagforeninger 

jeg har studert har inkludering av kvinner imidlertid ikke vært et tema i det hele tatt fordi de 

fokuserer på likhetene arbeiderne imellom heller enn forskjellene.  

 

Fremmedgjøring av medlemmene 

Når CWC-lederen blir minister så glemmer han arbeiderne. 

 

Sitatet ovenfor ble uttalt av Murugaiayh, leder av ACUWC (Intervju, 04.09.07). Denne 

fagforeningen ble etablert på grunn av interne konflikter innad i CWC og påfølgende 

splittelser. Det var tydelig gjennom hele intervjuet at lederen var opptatt av å stille CWC i et 

dårlig lys, og dette utsagnet kan henge sammen med det. Likevel kan det gi en god 

beskrivelse av medlemmer som føler seg fremmedgjort av fagforeningsledelsen.  

Gjennom intervjuene fikk jeg inntrykk av at mange kvinner føler at de ikke blir 

representert verken deskriptivt eller substansielt. Dette forsterkes av den klassemessige og 

geografiske avstanden mellom medlemmene og lederne. Ifølge Sabaratnam (1990) var de som 

etablerte organisasjonene og de påfølgende fagforeningene som arbeidet for 

høylandstamilenes rettigheter på 1930-tallet alle medlemmer av det øvre borgerskapet. Det 

var rike personer som brukte fagforeningene for å oppnå politisk makt (Bass 2004). Dette 

henger igjen i dag, og i noen av fagforeningene er en omfattende sosial differensiering 

mellom ledere og medlemmer tilstede. Dette gjelder ikke alle fagforeningene. ACUWCs 

lederskap har alle vokst opp på plantasjer. Red Flag har også alltid eksistert på et annet 

grunnlag enn de andre fordi den ble opprettet som en del av det kommunistiske partiet heller 

enn av en patron. Men blant de større fagforeningene kan dagens ledere forstås som politiske 
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entreprenører som tilsynelatende er mer opptatt av det politiske livet i Colombo enn livet på 

plantasjene.  

For de som har hovedkontorene i Colombo er det i tillegg en lang geografisk avstand 

til medlemmene. Mange av teplantasjene har en isolert beliggenhet med vanskelige 

transportforhold. Høylandstamilenes muligheter for å reise til Colombo blir samtidig påvirket 

av konflikten mellom regjeringen og LTTE. Tamiler blir i stor grad stoppet av militære 

sjekkposter, og dersom de ikke har identifikasjonspapirene i orden blir de ofte sendt hjem 

igjen. Dette gjør det dermed ekstra vanskelig for tamiler å reise fritt fra by til by. For kvinner 

er det spesielt vanskelig å reise til Colombo på egen hånd siden de ifølge den tamilske 

kulturen på plantasjene ikke skal oppholde seg alene utenfor plantasjene og i hvert fall ikke 

om kveldene (noe som blir nødvendig ettersom selve reisen til Colombo i seg selv vil ta en hel 

dag for de som bor på de mest avsidesliggende plantasjene). Ansatte på kontorene i Colombo 

tar på sin side sjelden turen opp til plantasjene for å møte arbeiderne. Betsy fra CWCs 

hovedkontor sa at hun som oftest var for lat til å dra og sjekke ut forholdene på plantasjene, 

og at hun stolte på at de hadde flinke medarbeidere der oppe (Intervju, 27.08.07). Dette var 

samtidig noe flere av kvinnene på plantasjene klagde over.  

Disse avstandene samt at fagforeningene ikke tar opp saker som mange av kvinnene er 

opptatt av er med på å skape en fremmedgjøring mellom plantasjekvinnene og 

fagforeningsledelsene. Mange kvinner mente at fagforeningslederne kun kom til plantasjene 

for å sikre stemmer ved politiske valg, men at de ellers ikke gjorde noe for medlemmene. 

Seetha, teplukker og medlem av CWC, uttalte:  

 

De bryr seg ikke om plantasjearbeiderne. Ingen av dem med høye posisjoner gjør det. Det er 

bare snakk. De kommer bare når det er valgtid for å få stemmene våre, og når de så kommer 

inn i posisjonene sine så bryr de seg ikke lenger. Ved neste valg skal jeg ikke gi dem min 

stemme. Jeg skal gå til stemmelokalet og gi dem en stemme, men den skal være uten navn, en 

blank stemme (Intervju, 20.09.07). 

 

Hun sier altså at hun føler seg tilsidesatt og at lederne kun trenger medlemmene for å oppnå 

personlig makt. Representasjonen føles ikke som substansiell. Dette er lett å føle dersom 

medlemmene ikke blir inkludert i utformingen av fagforeningens mål. Dovi (2000) sier at 

representantene ikke er i stand til å handle på vegne av ei gruppe dersom de ikke forstår 

gruppens syn og verdier. Ledelsene kan altså ikke representere medlemmene fullverdig hvis 

de ikke kjenner til hverdagen deres og hva de ønsker å oppnå. Men Seetha sier også at hun 
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ved neste valg ikke skal gi dem sin stemme. Hun sier dermed at hun ikke er passiv, men 

velger å handle. Hun er bevisst den manglende representasjonen og tenker å gjøre noe aktivt 

for selv å vise sin frustrasjon. I neste kapittel vil jeg gå nærmere inn på hvordan ulike kvinner 

handler og snakker om sine stillinger i fagforeningene samt om kvinners representasjon i seg 

selv.     

 

6.3 Inkludering av kvinner 

Ulike kvinner har ulike interesser, men gjennomgående saker som kvinner på plantasjene 

trekker frem som viktige er lønn, konflikter og utvikling generelt. Fagforeningsrepresentanter 

hevder også at de er opptatt av disse sakene, og at de må forstås ut ifra et vidt perspektiv som 

har fokus på en hel livsstil. Bortsett fra fagforeningene som har viktige politiske posisjoner, 

CWC og UPF, er det derimot ingen andre som har midler til å gjennomføre den utviklingen på 

plantasjene som de lover medlemmene. De fleste fagforeningene gir dermed løfter som er 

nærmest umulige å holde. Dette skaper konflikter og en følelse av fremmedgjøring blant 

mange av medlemmene. Denne fremmedgjøringen blir forsterket av den lange avstanden, 

både sosialt og geografisk, mellom dem og lederne. 

Fagforeningsledelsene er opptatt av at arbeiderne er en enhetlig gruppe, uten 

særinteresser som for eksempel er knyttet til kjønn. Gjennom intervjuer med representanter og 

medlemmer på lavere nivåer har jeg derimot fått inntrykk av at kvinner har en rekke interesser 

som følge av både kjønnsrollene i samfunnet generelt og kjønnssegregeringen på 

arbeidsstedet. Inkludering av ulike kvinner og ulike interesser begrenser seg imidlertid i stor 

grad til kvinnegrupper som har liten reell innflytelse på fagforeningenes arbeid. Hvorfor 

kvinner velger å delta i fagforeningene som tilsynelatende representerer dem verken 

deskriptivt eller substansielt er fokus i neste kapittel.  
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7. Motivasjonsfaktorer og utfordringer 

Da Munro (1999) studerte kvinners deltakelse i fagforeninger for sykehusansatte i England 

fortalte flere kvinner henne at de ikke fant det relevant å være medlemmer fordi 

fagforeningene ikke fokuserte på saker som kvinnene var opptatt av. Dette kan relateres til 

flere utsagn fra mine informanter. Mange informanter gir uttrykk for at de føler seg 

fremmedgjort og glemt av fagforeningene. De fleste mener at de ikke blir godt nok 

representert. Likevel er det kvinner som utgjør majoriteten av fagforeningenes medlemsbaser. 

Samtidig søker flere kvinner seg inn i fagforeningene med ønsker om representative 

posisjoner. Dette kapitlet handler om motivasjonsfaktorer rundt dette, samt om hvilke 

utfordringer de møter.   

 

7.1 Bevissthet på plantasjene 

Motiverende faktorer kan være svært individuelle. Selve bevisstheten rundt hva som kan 

oppnås ved å være aktive er imidlertid ofte avgjørende. Dette handler om bevissthet rundt 

arbeidsmessige faktorer uavhengig av kjønn, men også om bevissthet rundt hvorvidt kvinner 

som gruppe blir diskriminert.  

På spørsmål om hvorfor kvinnene er med i fagforeninger var svarene ulike. Noen er 

svært bevisste hvorfor de er med, og hvorfor de er med i den spesifikke fagforeningen. Andre 

derimot ga inntrykk av at de ikke hadde tenkt over hvilken fagforening de skulle være 

tilknyttet. Også disse kvinnene pekte imidlertid ut saker de mente det var viktig at ble tatt opp. 

Både rasjonelle og instrumentalistiske årsaker til deltakelse samt kulturelle og historiske ble 

påpekt. Tørres (2000) mener at disse årsakene kan være gjensidig utfyllende fordi folk som 

handler kollektivt ofte har like interesser samtidig som de blir påvirket av hverandre.  

Kvinner som var opptatt av å bruke fagforeningen som et instrument for å oppnå 

rettigheter fokuserte på fagforeningenes roller som forhandlere mellom arbeiderne og 

plantasjeledelsene dersom det oppstod konflikter. Disse konfliktene omhandler både deres 

forhold til kanganien og til det å få nok arbeid og lønn, som forklart i forrige kapittel. I tillegg 

var de opptatt av sosial utvikling på plantasjene, og fagforeningens løfter om å forbedre 

tilstandene. Seetha, fra en avsidesliggende plantasje, trakk frem begge disse temaene som 

årsaker til sitt medlemskap: 
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Bare som fagforeningsmedlemmer kan vi oppnå rettighetene våre. For eksempel hvis vi blir 

bortjaget fra arbeidsstedet eller ikke får utbetalt lønn så kan fagforeningen hjelpe oss. Også når 

det kommer til husproblemene så kan de hjelpe oss (Intervju, 20.09.07). 

 

Hun er opptatt av at fagforeningene skal opptre som totale institusjoner som skal fremme 

deres rettigheter som arbeidere samt utvikling på plantasjene generelt. Samtidig var noen av 

disse kvinnene også opptatt av at fagforeningene alltid hadde eksistert, og at familien alltid 

hadde vært medlemmer. Derfor var det naturlig for dem også å være medlem. På spørsmål om 

hvorfor hun har valgt CWC som sin fagforening svarte Seetha: 

 

Familien min har vært medlemmer av denne fagforeningen i generasjoner. Denne 

fagforeningen hjelper oss (Intervju, 20.09.07). 

 

Dette handler både om de historiske årsakene som gjorde fagforeningene heller enn politiske 

partier til høylandstamilenes talerør, og om patron-klient-forholdet som mange av dem har til 

sine fagforeningsledere. Når de har slike omfattende forventninger til hva fagforeningene skal 

hjelpe dem med kan det være lett å bli skuffet. Seetha sa også, som nevnt i kapittel 6, at hun 

ikke ser noe til arbeidet som fagforeningene hevder at de skal gjøre, og at ved neste valg vil 

hun ikke gi dem sin stemme.  

 Ikke alle kvinnene var bevisste hvilken fagforening de tilhørte. Likevel var de alle 

opptatt av å bruke fagforeningen som et instrument for å oppnå rettigheter. Rani var usikker 

på hvilken fagforening hun var medlem av (Intervju, 09.09.07). Hun kom til slutt frem til at 

det var CWC. Likevel hadde hun sine tanker om hvorfor medlemskapet var viktig. Hun 

ønsker å få støtte dersom hun ikke får arbeid eller dersom hun blir skadet i arbeidstiden. 

Vijayalaxmi, fra Hatton-området, sa at hun tidligere hadde vært medlem av NUW, men hadde 

forlatt dem og meldt seg inn i CWC. Hun mente at hun ikke hadde fått nok hjelp fra NUW, 

verken til arbeidskonflikter eller til å skaffe innlagt vann til plantasjen. Hun håpet nå at CWC 

ville gjøre noe med dette. 

 Jeg vil hevde at de kvinnene jeg har snakket med er bevisste aktører. De sier at det er 

viktig å være organisert for å oppnå rettigheter. Samtidig viser de frustrasjon over løfter som 

gis dem ved politiske valg men som stadig blir brutt. Som nevnt i kapittel 5 er det samtidig 

blitt kultur for å være medlem av en fagforening ettersom fagforeningene har hatt en svært 

viktig posisjon på plantasjene i flere tiår. Dette går også igjen i intervjuene der flere peker på 

at familien alltid har vært med i deres respektive fagforening og at dette er årsaken til at de 
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har valgt nettopp den. Det er dermed en blanding av instrumentelle og kulturelle 

motivasjonsfaktorer, og med en gjennomgående bevissthet knyttet til begge.     

  

7.2 Kvinnelige representanters motivasjonsfaktorer 

Levekårsendringer  

Kvinnene som er aktive både som ledere av de lokale kvinnekomiteene på plantasjene samt 

høyere oppe i kvinnenettverkene har alle vokst opp på plantasjene. De kjenner til 

arbeidsforholdene og leveforholdene fra innsiden, og dette er en av årsakene til at de ønsker å 

få til endringer. Anusha, som arbeider med å starte opp UPF sitt kvinnenettverk, fortalte 

hvordan hun gjennom hele barndommen så hvor hardt moren jobbet og strevde (Intervju, 

24.09.07). Dette fikk henne til å bli engasjert i sosialt arbeid, og hun hadde tidlig et ønske om 

å klatre opp mot lederskapet slik at hun virkelig kunne skape endringer. Dharshini, fra 

LJEWU, sa at hun var opptatt av helse og utdanning (Intervju, 25.09.07). Ifølge henne er det 

mye sykdom på plantasjene, og dette er et spesielt problem for kvinner som må jobbe hardt 

hver dag. Samtidig ønsker hun å forklare gravide kvinner hvor viktig det er å få i seg 

næringsrik mat. Utdanningsmessig vil hun jobbe for at barna får større tilgang til førskoler 

samtidig som fagforeningene bør hjelpe med bøker og annet utstyr til skolene. Hun mener 

også at husene bør oppgraderes. Vi ser at det også her er en blanding av arbeidsforhold og 

generell utvikling på plantasjene som er i fokus. 

Blant de kvinnelige representantene i kvinnekomiteene på plantasjene er det først og 

fremst arbeidsforhold som påpekes. Krishnaveni, fra CWA, trakk frem konfliktene kvinner 

har med kanganiene (Intervju, 23.09.07). Samtidig sa hun at iglene er et problem, og at dette 

henger sammen med at plantasjene ikke blir holdt i den standen de burde. Plantasjene bør 

ifølge Krishnaveni både ryddes og renses bedre enn de blir i dag. I tillegg blir lønnsforholdene 

trukket frem av disse kvinnene, og de mener at arbeiderne bør få fast lønn uavhengig av hvor 

mye de plukker.  

 Disse kvinnene er imidlertid også påvirket av patronasje. Mariammah, en av de 

kvinnelige lederne fra CWC som jeg snakket med, sa at dersom folk kommer til henne med 

problemer tar hun disse videre til sin mannlige kollega og til plantasjeledelsen (Intervju, 

23.09.07). Det pleier å ordne seg sier hun. Men hun forsøker også å ta sine personlige behov 

opp med fagforeningen. Hun fortalte at hun tidligere eide et lite landområde utenfor huset sitt, 

men at det ble tatt fra henne fordi det skulle bygges vei der. Hun tok dette opp med 
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fagforeningen og forventet at de skulle hjelpe henne siden hun hjelper dem. Hun har derimot 

ikke fått den hjelpen hun søkte, og er svært skuffet på grunn av det. Dette kan vise hvordan 

man bruker fagforeningen for å oppnå personlige goder. Jeg har tidligere nevnt at i et patron-

klient-forhold kan det være vanskelig å skille mellom det private og det politiske, og her ser vi 

hvordan det også omfatter leddene nedover i fagforeningshierarkiet. Samtidig kan det vise 

hvordan fagforeningene forstås som totale institusjoner som ikke bare forventes å fokusere på 

arbeidsforhold, men også på alle mulige konflikter og saker på plantasjene.  

 De kvinnelige representantene som kommer fra plantasjene har kunnskap om både de 

generelle forholdene der og forskjeller mellom kvinner og menn. Med dette mener jeg 

kjønnsforskjeller på grunn av det kulturelle, ikke naturlige og gitte forskjeller. Dette er en 

motsetning til folk høyere oppe i fagforeningene som har fått sine posisjoner på grunn av sitt 

kjennskap til ledere, enten det er kvinner eller menn. Mariammah, medlem av ACUWC og 

leder for kvinnekomiteen på sin plantasje, forklarte imidlertid at som kvinne er det vanskelig å 

faktisk gjøre noe med problemene (Intervju, 14.10.07). Dette fordi det kun er den mannlige 

lederen, thailaivar, som har reell makt og som plantasjeledelsen er villig til å høre på. Hun sa 

at selv om det finnes andre fagforeninger på plantasjene kommer kvinnene til henne. Denne 

tilliten setter hun stor pris på, og det gjør det ekstra frustrerende at det er vanskelig for henne å 

gjøre noe uten først å høre med sitt mannlige overhode. Dersom han ikke vil gå videre med en 

sak så strander problemet hos han. Som vi har sett er det slik også oppover i 

fagforeningshierarkiet. Kvinner skal jobbe med kvinnesaker, mens menn jobber med alt det 

andre. Det er menn som er i kontakt med både plantasjeledelsen og utenforstående politiske 

aktører. Dette kan være en av årsakene til at mange kvinner også trekker frem ønsket om 

politisk deltakelse som en viktig grunn til at de er engasjert i fagforeningene.  

 

Politisk deltakelse 

Som jeg forklarte i kapittel 4 er representasjon i plantasjeområdet preget av et politisk 

entreprenørskap. Politisk makt og økonomiske ressurser søkes ved å starte egne fagforeninger 

og partier. Noen av kvinnene jeg har snakket med har også presisert at politisk deltakelse og 

medbestemmelse er en årsak til at de engasjerer seg i fagforeningsarbeidet. De går altså 

gjennom fagforeningene for å få politisk innflytelse.  

 Anusha fra UPF sa som nevnt at hun ønsker å få til endringer etter å ha sett hvor hardt 

moren har arbeidet. Videre i intervjuet sa hun: 
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Først var jeg bare en hvilken som helst kvinne som fagforeningen hadde for å vise frem ved 

spesielle anledninger. Men jeg er veldig flink til å snakke, og etter ei stund begynte folk å like 

meg og ville at jeg skulle jobbe for dem. (…) Nå føler jeg meg klar til å kjempe for en plass i 

Pradeshiya Sabha
12

, og jeg skal stille til valg ved neste lokalvalg. Folk liker meg og vil 

stemme på meg så jeg er sikker på at jeg vil klare å få en plass (Intervju, 24.09.07). 

  

Mens fagforeningen i begynnelsen brukte henne for selv å vinne på det, er hun i dag opptatt 

av å nå videre. Hun vil ha politisk medbestemmelse, og er sikker på at hun vil klare det. 

Dharshini, fra LJEWU, hadde også et ønske om en plass i Pradeshiya Sabha (Intervju, 

25.09.07). Hun fortalte at hun for noen år siden deltok i et lokalvalg. Hun fikk nok stemmer til 

å få en plass i Pradeshiya Sabha, men enkelte menn i fagforeningen var sterkt imot dette og 

jukset slik at plassen heller gikk til en mannlig representant i stedet for. Hun mener at dette 

skjedde mens de talte opp stemmene. På spørsmål om hvorfor de lot henne stille til valg hvis 

de egentlig ikke ville at hun skulle vinne svarte hun at de ville ha henne med i begynnelsen 

slik at hun kunne sikre stemmer fra kvinner. Hun mener at det var bestemt fra start hva som 

skulle skje. Dharshini er likevel fortsatt med i LJEWU. Hun bruker posisjonen i 

kvinnenettverket til å dra på seminarer for å lære mer om lederskap slik at hun igjen kan 

forsøke å nå høyere opp. Seminarene hun refererer til er som nevnt i forrige kapittel ofte i regi 

av ikke-statlige organisasjoner. Dharshini fortalte meg videre at fagforeningen ikke liker at 

hun deltar på slike seminarer, men at hun gjør det likevel. I et samfunn der kvinners 

lovlydighet og underordnede forhold til menn er så sentralt som på plantasjene krever dette 

stort mot, og det viser at deltakelse og en mulig politisk innflytelse er en svært viktig 

motivasjonsfaktor for henne.  

 Arulnayahi er en del av UPF sitt nye kvinnenettverk. Tidligere var hun aktiv i CWC, 

men sluttet fordi hun ikke fikk delta i det politiske arbeidet. Hun sa at hun først ble lovet en 

plass i Pradeshiya Sabha, og var innstilt på å stille til valg (Intervju, 09.10.07). Plutselig ble 

navnet hennes fjernet fra lista, og hun mener årsaken var at de var redde for at hun som 

kvinne skulle få for mye makt. Det kan sammenlignes med det som skjedde med Dharshini. 

Det kan virke som om kvinner blir brukt for å kapre stemmer som fagforeningen ellers 

kanskje ikke hadde fått, men at målet ikke var at kvinnene egentlig skulle bli politiske 

representanter. ”Kvinner er en del av maktspillet til fagforeningene”, ble det hevdet i en 

uformell samtale med Kalai, en kvinne som er bosatt i Colombo, men som har bakgrunn fra 

                                                 
12

 Landsbyråd 
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plantasjene. Dette utsagnet kan sees i sammenheng med Arulnayahis og Dharshinis 

opplevelser.  

 Selv om kvinner i dag kan delta på seminarer mente noen kvinner at det ikke er nok 

fokus på dette. Kumari, fra UPF, påpekte at et av hovedproblemene er at kvinner ikke får 

delta på seminarer der de kan lære mer om lederskap og fagforeningsarbeid. Hun sa: 

 

De gir ikke viktige posisjoner til kvinner. Kvinner får ikke delta på bevisstgjøringsseminarer. 

De blir ikke gitt lederskap eller utdanning. Det er få kvinner som arbeider som regionale 

representanter eller som er med på kollektive forhandlinger. Vi må fremme kvinnelige 

representanter fordi de mest presserende sakene er kvinners saker. (…) Det er et stort behov 

for kvinnelig lederskap i fagforeningene (Intervju, 18.09.07).       

 

Det deskriptive representasjonsperspektivet gjennomsyrer det hun sier. Hun mener at flere 

kvinner må representere fordi det er kvinner som kjenner til kvinners saker best. Samtidig er 

rettferdighetsperspektivet viktig for kvinnene. Det er i dag få kvinnelige representanter 

tilstede, og de jeg har snakket med mener at årsaken ganske enkelt er at de er kvinner. 

Det er også dette kvinnene på plantasjene fokuserer på. De snakker ikke direkte om 

politisk deltakelse, men trekker frem at de ønsker å kunne snakke for arbeiderne på lik linje 

som menn. De vil ha lik rett som menn til å forhandle med både plantasjeledelsen og 

politikere. Dette henger sammen med et ønske om politisk deltakelse. 

 Som nevnt er flere kvinner også en del av det politiske entreprenørskapet. De søker 

makt og deltakelse ved å gå gjennom fagforeningene. Kvinnene jeg har snakket med er svært 

bevisste at de skal ha like rettigheter som menn til å være politiske representanter. Arulnayahi 

sluttet i CWC fordi hun ikke fikk delta i det politiske livet. Noen av kvinnene sa også at de 

ikke får delta nok der de er nå, og ønsker derfor å starte opp sine egne fagforeninger. 

Jayamalar, ansatt på et NUW-kontor, sa at hun er med i fagforeningen av politiske årsaker. 

Hun uttalte: 

 

Jeg ønsker en plass i Pradeshiya Sabha, men de nekter meg. De vil bare hjelpe menn. (…) Jeg 

har en idé om å starte opp en egen fagforening for kvinner. Hvis flere kvinner kommer 

sammen kan kvinner som en gruppe få mer makt (Intervju, 15.10.07).  

 

Ønsket om politisk deltakelse henger derfor sammen med endringer av kjønnsrollene. 

Jayamalar ønsker ikke å være med utelukkende av personlige årsaker. Det handler om at 
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kvinner ikke har den rettmessige plassen sin i samfunnet, og at de gjennom politisk deltakelse 

kan skape endringer i forhold til dette.  

 

Endring av kjønnsroller 

Anusha ønsker en rolle der hun kan gjøre noe for andre kvinner: 

 

Kvinner overalt opplever problemer i forhold til mannsdominans. Kvinner må jobbe hardt. 

Kvinner på plantasjenivå må ta ledelsen, og de må få delta på kurs for å lære dette. 

Fagforeningen har noen kvinnelige ledere på plantasjene, men folk er ikke vant til dem. De har 

ingen forventninger til dem og tror ikke at disse kvinnene klarer å løse problemene deres. 

Derfor går de heller til de mannlige lederne. Men noen av kvinnene er veldig sterke ledere som 

kan løse problemer. De blir bare ikke gitt muligheten (Intervju, 24.09.07).  

 

Hun sa at dette er noe de som fagforening må jobbe mer med. Dette er også noe som Christine 

fra CWC er opptatt av: 

 

De behandler oss som dukker. Jeg fortalte deg at vi har sju kvinnelige assisterende sekretærer, 

men de kan ikke si noe. De sitter bare der. Det er menn som bestemmer alt. De sier “gjør ditt 

og gjør datt”. Det er slik i enhver fagforening. (…) Kvinnekomiteens navn er det eneste som er 

der. Men den fungerer ikke. Den er bare der for navnet sin skyld (Intervju, 05.09.07). 

  

Christine er veldig frustrert fordi hun mener det er svært vanskelig for kvinner å nå frem med 

sine stemmer. Men hun sier videre at dette er noe som motiverer henne til å være engasjert: 

 

Hvis jeg har en viktig posisjon så vil andre kvinner komme også. Hvis ingen kvinner er 

tilstede vil heller ingen komme. Men hvis de ser at en kvinne gjør det bra så vil andre komme. 

 

Hun mener det er viktig å være tilstede slik at andre skal følge etter. Det blir dermed også 

symbolsk viktig. Kvinner skal se at kvinner er tilstede, og at fagforeningsarbeid ikke bare er 

for menn. Samtidig kan det symbolske være med å endre oppfatninger som folk har av hvem 

som skal drive med dette arbeidet. Både menn og kvinner er preget av den patriarkalske 

diskursen som sier at den offentlige sfæren skal styres av menn. Denne diskursen vil bli 

utfordret dersom kvinner har viktige offentlige posisjoner. Dette kan også vise hvordan 

diskurser ikke er gitte, men kan forandres over tid. Noen av informantene viste til Sri Lankas 
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tidligere kvinnelige president, Chandrika Kumaratunga, som et eksempel på at kvinner også 

kan være ledere. Dersom flere kvinner er tilstede i viktige posisjoner på det lokale nivået vil 

det føles enda mer reelt. 

Videre er det interessant å spørre om kvinnene mener at kvinnelige representanter vil 

gjøre en bedre jobb enn deres mannlige kollegaer, og om dette vil hjelpe fagforeningen til å 

bli en bedre organisasjon. Dette henger sammen med substansiell representasjon. Kvinnelige 

representanter trenger ikke nødvendigvis representere kvinnelige arbeidere og medlemmer 

bedre enn det menn gjør. Wright (1997) studerte en meksikansk kvinnes kamp om å nå høyere 

posisjoner i en amerikanskeid bedrift. Hun fant at verken denne kvinnens eller hennes 

støttespilleres mål var å utfordre bedriftens kjønnsroller og kjempe mot bedriften i seg selv. 

De ønsket derimot å bytte ut en inkompetent ledelse med denne kvinnen som de mente ville 

gjøre en bedre jobb enn hennes mannlige motstandere. Målet var at bedriften skulle bli 

forbedret. Dette viser seg også i flere av mine informanters utsagn. Menaha fra Red Flag sa: 

 

På noen plantasjer har de fortalt oss at vi vil miste medlemmer dersom vi har kvinner som 

ledere. Vi har sagt ok, men vi har prøvd likevel. Vi prøvde på en plantasje, og vi fikk flere 

medlemmer. Fordi de mannlige lederne tenker i svart/hvitt. De går til plantasjeledelsen, men 

sier bare ok og så jukser de. Kvinner er mer rett frem og jukser ikke (Intervju, 04.09.07).   

   

Jayamalar fra NUW sa: 

 

Kvinner går til plantasjene og ser etter at kvinners problemer blir løst. Menn går vanligvis ikke 

til plantasjene, men sitter på kontorene. De er ikke så opptatt av arbeidernes problemer 

(Intervju, 15.10.07). 

 

De mener at kvinner vil være bedre representanter fordi de er mer opptatt av å løse problemer 

enn det menn er. Menaha sier også at de har fått flere medlemmer etter at de satte inn en 

kvinne som plantasjeleder. Det er imidlertid vanskelig å putte alle kvinner i en gruppe, og si at 

de alle vil oppføre seg på en bestemt måte. To kvinner kan være like forskjellige som en 

kvinne og mann. Dette ser vi også oppover i fagforeningshierarkiet. Noen av kvinnene som er 

tilstede kjenner ikke til ulike kvinners interesser mer enn det de mannlige 

fagforeningsrepresentantene gjør. Så lenge svært få kvinner med plantasjebakgrunn får 

sjansen til å representere på høyere nivå vil dette likevel være noe man kan hevde. Likevel 
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kan det tolkes som at informantene som hadde slike tanker ønsker at fagforeningene skal bli i 

bedre stand til å hjelpe arbeiderne, og at kvinnelige ledere kan bidra til at dette skal skje.    

 Hamshana fra Red Flag påpekte i tillegg at dersom flere kvinner kommer inn i viktige 

posisjoner i fagforeningene kan dette endre kjønnsrollene også i den private sfæren. På 

spørsmål om hva som ville kunne endre seg med flere kvinnelige ledere uttalte hun: 

 

Det hadde vært bra. Kulturen vår er veldig tradisjonell. Hvis kvinner kommer frem så vil de 

kulturelle barrierene bli ødelagt. Hele samfunnet vil bli endret. (…) Vi vil også se mer til 

kjønnsnøytralitet da. Kvinner vil ikke bli mishandlet av mennene sine, og menn vil ikke være 

en trussel lenger. Hvis mennene ser at kvinner kan være ledere vil også situasjonen i 

hjemmene endre seg. Menn vil da gi kvinner respekt (Intervju, 24.09.07). 

 

Et fokus på kvinnelige representanter kan altså tenkes å endre oppfatninger man har av det 

motsatte kjønn. Kvinner vil se at de kan delta og representere på lik linje som menn. Et 

resultat av dette kan være, som Hamshana påpeker, at kvinner mister frykten og følelsen av å 

være underordnet menn. Samtidig vil menn se at kvinner kan gjøre en god jobb for 

fagforeningene, og vil da gi dem mer respekt. Slik kan kjønnsrollene både innenfor og utenfor 

fagforeningene endres over tid.   

 

7.3 Utfordringer 

For å forstå kvinners deltakelse og representasjon i fagforeningene er det også viktig å forstå 

ulike utfordringer de møter. Dette kan variere fra kvinne til kvinne. Jeg vil dele utfordringene 

som kvinnene på plantasjene snakket om i tre kategorier: Praktiske, kulturelle og 

institusjonelle.    

 

Praktiske utfordringer 

Kvinnene som arbeider som teplukkere på plantasjene har lengre arbeidsdager enn menn. 

Samtidig har de en jobb i hjemmet både før og etter lønnsarbeidet. Det er forventet at 

kvinnene passer barn og eldre, samt foretar seg alt som er av husarbeid. Dette var noe mange 

kvinner trakk frem som en årsak til at de ikke er aktive i fagforeningsarbeid. Litha, medlem av 

CWC, sa at dersom hun ikke passer på barna så er det ingen som vil gjøre det (Intervju, 

18.09.07). Selvi, medlem av CWA, påpekte også dette: 
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Kvinner har ofte for mye ansvar i forhold til familien, og dette gjør at det er litt vanskelig å 

delta. Det er bra hvis flere kvinner deltar, men dette skjer ikke (Intervju, 09.09.07). 

 

Det er imidlertid ikke slik at fraværet av husarbeid nødvendigvis vil føre til en større grad av 

deltakelse (Munro 1999). Mer fritid betyr ikke nødvendigvis at den vil brukes på 

fagforeningsarbeid. Dette vil variere fra kvinne til kvinne. Litha sier at hvis noen kan hjelpe 

henne med barnepass så ønsker hun å delta mer enn hun gjør i dag. Cunnison (1983 i Munro 

1999) mener at fokuset på at kvinners husarbeid er årsaken til at de ikke deltar er en 

forenkling. Heller enn omfanget av husarbeid sier Cunnison at det sentrale er kvinners syn på 

og prioritering av dette arbeidet. Mange kvinner som har både lønnsarbeid og husarbeid har 

fortsatt tid og lyst til å engasjere seg i fagforeninger. Dette er også synlig på plantasjene. 

Pelomina bor på en avsidesliggende plantasje og er medlem av CWC (Intervju, 18.09.07). 

Hun sa at hun har svært mye arbeid å gjøre i hjemmet, og har døtre som hun ønsker å bruke 

mye tid på. Likevel deltar hun på møter når hun har anledning til det. Problemet er at møtene 

blir holdt andre steder. De har ennå ikke arrangert møter på hennes plantasje, noe som krever 

mer tid og mer planlegging. Dette viser at hun selv med dårlig tid og et ønske om å tilbringe 

mye tid med barna fortsatt har tid til fagforeningsarbeid når det legges opp slik at hun kan 

delta. Det er ennå flest menn som er aktive. Dette fører til at de ofte legger møtene til 

ettermiddager mens kvinnene ennå er på jobb. Det er ingen tvil om at kvinner har en ekstra 

byrde på grunn av husarbeidet, og av den grunn har mindre tid til ulike sysler enn menn. 

Dersom det i større grad legges til rette for at kvinner skal kunne delta, for eksempel ved å ha 

møter utenfor deres arbeidstid, vil muligens flere av dem vil delta aktivt. Anusha fra UPFs 

kvinnenettverk var også opptatt av å legge til rette for kvinnene. Ifølge henne kjemper de for 

at kvinners arbeidsdag skal reduseres med to timer (Intervju, 24.09.07). Da vil kvinner som 

ønsker det ha mer tid til å være aktive i fagforeningene. 

Dette henger imidlertid sammen med en annen utfordring: Den patriarkalske 

diskursen.       

 

Kulturelle utfordringer 

Den patriarkalske diskursen og kulturen er som nevnt gjennomgående i høylandstamilenes 

samfunn. Dette er en utfordring for teplukkerne som ønsker å være aktive i fagforeningene, 

samt for kvinner som allerede er aktive på ulike nivåer i fagforeningshierarkiet. Den 

patriarkalske kulturen har medført at fagforeningene i lang tid har bestått utelukkende av 
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mannlige representanter. Kvinner har vært passive medlemmer, men menn har bestemt hva 

fagforeningene skal fokusere på. Som Devaraj, fra ledelsen i CWA, uttalte: ”En fagforening 

er en manns organisasjon” (Intervju, 27.08.07). 

Devaraj sa videre i intervjuet at de sliter med å finne kvinner som har kunnskap til å 

være en del av fagforeningsledelsen. Det at kvinner ikke er flinke nok er en årsak som flere 

representanter, både menn og kvinner, pekte på for å forklare hvorfor ikke flere kvinner er 

tilstede. I den grad dette er reelt kan det henge sammen med jenters og gutters ulike 

utdanningsmuligheter. I lang tid var det langt flere gutter som gikk på skole enn jenter 

(Kurian 2000). Dette fordi det var stort behov for teplukkere på plantasjene, og jentene kunne 

derfor begynne å arbeide i ung alder. Samtidig har den patriarkalske diskursen gitt mer rom 

for gutter til å studere enn for jenter (Philips 2003). Dette har ført til at langt flere kvinner enn 

menn er analfabeter, og at menn ofte har vært flinkere til å snakke for seg. Samtidig har gutter 

fått mulighet til å lære seg flere språk, noe som er viktig for fagforeningene i og med at 

arbeiderne snakker tamil mens plantasjeledelsene som oftest snakker singalesisk. 

Utdanningssituasjonen er nå i ferd med å endres, og jenter studerer ofte like lenge som gutter. 

De opparbeider seg dermed den samme kunnskapen, og står slik likt når det gjelder å gjøre en 

god jobb for fagforeningen. Som Jayawardena og Kodikara (2003) påpeker er det imidlertid 

en fare for at patriarkalske verdier er en implisitt del av skolepensum, og at de slik 

reproduseres fra generasjon til generasjon. Ifølge flere av mine kvinnelige informanter er 

påstanden om at kvinner ikke får delta fordi de ikke kan nok, kun en unnskyldning for at de er 

redde for å slippe kvinner til. 

En annen påstand fra ledelsene er at kvinner ikke er interesserte i fagforeningsarbeid 

eller i å komme seg frem. Årsakene til dette handler om tidspress og kvinners dobbelte arbeid. 

Ulike kvinner har selvsagt ulike interesser, og det kan godt tenkes at mange ikke er 

interesserte i å drive med fagforeningsarbeid. Som jeg har vist gjennom første del av dette 

kapitlet er likevel mange kvinner svært bevisste på hvorfor de er medlemmer av de respektive 

fagforeningene, og hva de ønsker å oppnå med medlemskapet. Mange tilhører fagforeningene 

på grunn av de historiske forholdene, og fordi de føler at de må gi sin støtte til de som har 

hjulpet dem med å få en rettmessig plass i det srilankiske samfunnet. Andre derimot sier at de 

har byttet fagforening fordi de ikke var fornøyd med den forrige, eller de peker på konkrete 

ting som de mener er viktige. De har både kunnskap og interesser knyttet til sitt medlemskap, 

og ønsker å delta dersom de har mulighet til det. 

 Den patriarkalske diskursens fokus på hva som egner seg for kvinner å gjøre og hvor 

de hører hjemme er imidlertid den største utfordringen. Både lederne og enkelte kvinner selv 
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sier at de ikke har tid til å drive med fagforeningsarbeid fordi de har hus og barn å tenke på. 

Det ignoreres som regel at dette like gjerne kunne vært et arbeid for menn. Som nevnt i 

kapittel 5 oppfattes det å være en god kone og mor som det essensielle i kvinners liv, og fra de 

er små blir jentene lært opp til hvordan de en dag skal utføre disse oppgavene på en verdig 

måte. Kvinner skal heller ikke være ute om kveldene. Det å være aktiv i en fagforening krever 

ofte at man må delta på møter om kveldene, samt dra til lokalkontorene i byene og delta på 

møter på hovedkontorene i Colombo. Dette ansees av mange som lite sømmelig for kvinner. 

Christine fortalte følgende om forholdene på hennes plantasje: 

 

De sender ikke kvinner ut etter klokka seks om kvelden. Hvis kvinner driver med arbeid som 

sosialt arbeid om kveldene, sier folk at hun ikke er ei god jente og at det er derfor hun alltid 

går ut. Kvinner har talent, men må bli hjemme på grunn av kulturen. Det er problemet vårt 

(Intervju, 05.09.07).  

 

Kvinner er svært redde for at folk skal snakke negativt om dem. Det å bli ansett som ei dårlig 

jente er skadende for både dem selv og familien. Dette er spesielt ille for unge ugifte kvinner 

som må passe på ryktet sitt for å bli gift. Dette var også noe som ble trukket frem på det ene 

lederskapsseminaret for kvinner som jeg var tilstede på. Kvinnene der var enige om at ryktene 

de blir utsatt for dersom de er aktive og forlater plantasjene for å gå på møter er en stor 

belastning for dem. De mente at grunnen til at negative rykter ble satt ut er fordi dette er 

arbeid som man ikke er vant til at kvinner driver med. 

En av teplukkerne, Dinusha som var medlem av CWC, sa at dette også skjer dersom 

kvinnelige ledere går alene til plantasjeledelsen for å ta opp problemer (Intervju, 19.09.07). 

Hvis de ikke har med seg de mannlige lederne vil folk sette ut negative rykter om dem. 

Samtidig har folk på plantasjene en forventning om at fagforeningene skal fungere som totale 

institusjoner. De skal hjelpe til med alle mulige konflikter på plantasjene, ikke utelukkende 

konflikter på arbeidsstedet. Da jeg var på besøk på en avsidesliggende plantasje hadde det 

nettopp vært en alvorlig hendelse der. Ei jente var forsøkt voldtatt men hadde klart å komme 

seg unna, og folk var ute etter hevn. Han som hadde forsøkt å voldta jenta hadde stukket av, 

og i stedet for ble broren hans angrepet og fikk hånden kuttet av. Jeg ble fortalt at slike 

episoder stadig skjer på denne plantasjen, og at det er et svært voldelig samfunn. Det 

forventes at fagforeningene ordner opp i slike konflikter, og tar saken videre til politiet. Dette 

gjør det vanskelig for kvinner å være fagforeningsledere der, både fordi de ikke skal bevege 

seg ute om kveldene og fordi de ikke skal dra alene til politiet.  
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Med disse diskursene rådende i samfunnet kan det være vanskelig for kvinner å tenke 

at de er noe annet enn det som de alltid er blitt fremstilt som. De kan slik bli interpellert til å 

ta den posisjonen som samfunnet forventer av dem, og menns dominans i fagforeningene kan 

forstås som legitim. Det blir dermed vanskeligere for kvinner enn menn å drive med 

fagforeningsarbeid, selv om de har tid til dette i tillegg til det dobbelte arbeidet de allerede 

har. Dette både på grunn av det andre folk sier om dem og det de selv tenker at de bør gjøre. 

Mange kvinner utfordrer likevel disse diskursene, og deltar i fagforeningene både på 

lokalt nivå og høyere oppe i fagforeningshierarkiet. Mariammah er leder av CWCs 

kvinnekomité på sin plantasje. Hennes utsagn er et eksempel på at diskurser kan endres: 

 

Jeg får respekt i fagforeningen. Jeg er veldig aktiv, og de vet at jeg kan gjøre jobben min bra. 

Ute blant folk får jeg også respekt, spesielt blant de kvinnelige arbeiderne. Plantasjelederen 

viser meg respekt, og sier alltid god morgen når han kommer til plantasjene. Arbeiderne 

kommer alltid til meg med problemene sine, og jeg tar dem til plantasjelederen. Han hører på 

meg (Intervju, 19.09.07).  

 

Allerede nå er det endringer der kvinner deltar aktivt og tar ledelsen. Dette viser at den 

patriarkalske diskursen på sikt kan endres. Dette vil imidlertid ikke skje uten at kvinnelige 

representanter er tilstede. Deskriptiv representasjon kan derfor sies å være viktig for å endre 

på kjønnsrollene, samtidig som substansiell representasjon er viktig for at kvinner faktisk skal 

forbli engasjerte og ha en opplevelse av at fagforeninger er nyttige organer. Det sistnevnte 

henger sammen med de institusjonelle utfordringene. 

 

Institusjonelle utfordringer  

Fagforeningene arbeider på en måte som kan virke fremmedgjørende for medlemmene. Dette 

kan sees i sammenheng med den sosiale differensieringen som er tilstede mellom ledelsen og 

medlemmene når det gjelder både kjønn, klasse og geografi. Mange kvinner jeg har snakket 

med mener at ledelsen og medlemmene ikke er opptatt av de samme sakene. Medlemmene 

forventer et like stort fokus på både arbeidersaker og sosioøkonomisk utvikling, mens det i 

virkeligheten i stor grad er lønn og lokale konflikter som blir gitt oppmerksomhet.  

 Samtidig er fagforeningene preget av strenge hierarkiske strukturer som det er 

vanskelig for både kvinner og menn å klatre i. Dette henger sammen med glorifiseringen av 

lederne og patronene på topp. I tillegg er det nødvendig med en maktbase bestående av et 
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politisk og sosialt nettverk samt økonomisk kapital. En stor del av høylandstamilene er ennå 

marginalisert når det gjelder disse faktorene, og det gjør det vanskelig for alle å nå politisk 

viktige posisjoner.  

Menaha fra Red Flag sa i forhold til fagforeningsstrukturen at hvis du ikke innehar 

lederposisjonen eller en annen viktig posisjon har du ikke mye du skulle ha sagt (Intervju, 

04.09.07). Både kvinner og menn på lavere nivåer blir marginalisert. Ifølge Kielland (2003) 

har patroner ofte klienter som hjelper dem med å få stemmer ved politiske valg. Disse 

klientene bruker også trusler eller vold for å holde motstandere borte. Jeg har allerede nevnt at 

enkelte kvinner er blitt utsatt for juks når de har deltatt politisk. Anusha, nå aktiv i UPF men 

tidligere i CWC, opplevde å bli utsatt for vold mens hun var medlem av Pradeshiya Sabha. 

Hun fortalte at hun en dag da hun forlot kontoret ble angrepet av en gjeng og måtte ligge på 

sykehus i to uker (Intervju, 24.09.07). Hun opplevde å få sarien revet av ute på gata, og måtte 

gå halvnaken for å få hjelp. Dette føltes veldig ydmykende og skremmende. Hun var helt 

sikker på at dette var Thondaman (den yngre) sine menn, og at det skjedde fordi det hadde 

skapt frykt i ledelsen at hun hadde fått så mye makt som hun hadde. Hun forlot fagforeningen 

hans etter denne episoden.    

På grunn av alt fokuset på øverste leder er det også mange som mener at det er rett at 

lederne ikke skal bli utfordret. Dette gjelder kanskje spesielt CWC som i størst grad bruker 

det historiske for å kapre både medlemmer og stemmer. Anne, en av CWCs kvinnelige 

representanter, uttalte følgende på spørsmål om det er mulig for kvinner å nå ledelsesnivå: 

 

Ingen skal ta Thondaman sin posisjon. CWC ble opprettet av Thondaman og nå er barnebarnet 

hans der. Kvinner kan forsøke å nå andre posisjoner, men ingen, verken kvinner eller menn, 

skal ta Thondaman sin jobb (Intervju, 05.10.07). 

 

En fagforenings styrke og makt ligger ifølge Hernes og Martinussen (1980 i Tørres 2000) 

dens forhold til medlemmene. Med en stor avstand mellom ledelsen og medlemmene er det 

ekstra viktig å fokusere på gode relasjoner og en tett kommunikasjon dem imellom. 

Medlemmene må stille seg bak lederskapet og gi dem sin støtte. Det kan virke som 

fagforeningene i plantasjeområdet ikke tar dette seriøst. Jeg har imidlertid allerede beskrevet 

bevisstheten som er tilstede blant mange kvinner. Det å føle seg tilsidesatt og uten reell 

representasjon kan føre til at fagforeningene kan miste store deler av sin medlemsbase. 
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7.4 Egne fagforeninger for kvinner? 

Jeg har en idé om å starte en egen fagforening for kvinner. Hvis flere kvinner går sammen kan 

vi som gruppe få mer makt. 

 

Dette ble uttalt av Jayamalar, ansatt på et lokalkontor til NUW (Intervju, 15.10.07). Hun var 

frustrert over at kvinner ikke deltar nok, og mener at dette henger sammen med frykten for at 

de skal få makt over menn. Jayamalar var ikke den eneste som snakket om dette. Også 

Kumari fra UPF ytret at hun ønsket å være med i en fagforening bestående av kvinner 

(Intervju, 18.09.07). Kumari sa i forhold til dette at fagforeningen ikke gir henne 

maktposisjoner, men at hun har sin egen makt og vil bruke den til å jobbe for kvinner. 

Bomina, som tidligere var ansatt i NUW, mente at fordi kjønnsrollene er som de er i dag er 

det lettere for kvinner å snakke med kvinnelige ledere (Intervju, 20.09.07). Dette gjelder 

spesielt saker som ansees som svært private og tabubelagte, som for eksempel seksuell og 

verbal vold. Hun sa at kvinnelige representanter i større grad også kan forstå de kvinnelige 

arbeidernes interesser. 

Slike uttalelser viser at flere kvinner er opptatt av både en deskriptiv og substansiell 

representasjon. Et høyere antall kvinner ønskes som representanter, og de mener at kvinner vil 

gjøre en bedre jobb enn fagforeningenes mannlige representanter gjør i dag. For å skape 

bevissthet og mobilisering blant andre kvinner organiseres det seminarer og møter. Dette er 

litt forskjellig fra fagforening til fagforening. CWC har hatt et eksisterende kvinnenettverk i 

lang tid, og har klart å spre både kvinnekomiteer og bevissthet til hele plantasjeområdet. De 

andre som i dag har kvinnenettverk er ennå i startfasen.  

 Fagforeningene har mistet mange medlemmer på grunn av privatiseringen som gjorde 

at mange mistet jobbene sine på plantasjene, og av den grunn ikke så poenget med å betale 

medlemskap (Bass 2004). Samtidig har den politiske kulturen og dens entreprenørskap ført til 

at er det svært mange fagforeninger tilstede på plantasjene. Dersom disse fagforeningene 

krangler seg imellom, som vi har sett at mange gjør, kan dette igjen føre til splittelser mellom 

medlemmene og arbeiderne for øvrig. Det at kvinner ikke blir tatt seriøst og får delta på lik 

linje som menn kan imidlertid også føre til splittelser. Kvinner er ikke handlingslammede 

individer som ikke kan skape endringer selv. Uttalelsene ovenfor viser ønsker om egne 

fagforeninger for kvinner. Dette kan sees i sammenheng med den todelte bevissthetsprosessen 

som Cunnison og Stageman (1993) påpeker. For det første er disse kvinnene svært bevisste i 

forhold til kjønnsrelasjonene, og videre er de bevisste behovet for å endre begrensningene 

som disse relasjonene skaper.  
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 Hvorvidt fagforeningene er villige til å inkludere flere kvinner på deres premisser, ha 

mer fokus på ulike saker ulike kvinner er opptatt av, samt ha flere kvinnelige representanter, 

kan være avgjørende for om kvinner forblir deltakere i de eksisterende kanalene, eller om de 

velger å opprette autonome uavhengige fagforeninger. Dersom det sistnevnte skjer vil 

imidlertid arbeiderne bli splittet i enda større grad enn det de er i dag, og marxistenes frykt for 

at feminismen vil ødelegge for proletariatet til en grad være realistisk.  
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8. Konklusjon 

Formålet med denne oppgaven har vært å finne ut hva som kjennetegner kvinners deltakelse 

og representasjon i fagforeninger på Sri Lankas teplantasjer. Ifølge Labour Department er det 

kvinner som utgjør majoriteten av både arbeiderne på plantasjene og av medlemmene i 

fagforeningene. Blant aktive deltakere og representanter er det imidlertid menn som utgjør 

majoriteten. Gjennom formelle og uformelle samtaler med informanter fra sju fagforeninger 

har jeg søkt å komme frem til hvilke roller ulike kvinner spiller i fagforeningene, hvorvidt 

fagforeningene har fokus på å inkludere kvinner, hva som motiverer kvinner til å delta, samt 

hvilke utfordringer de møter. Fagforeningene på plantasjene er nært tilknyttet det politiske. 

Dette påvirker forholdet mellom fagforeningene og medlemmene. For å forstå kvinners 

deltakelse og representasjon har det derfor også vært viktig å studere fagforeningenes 

politiske rolle.  

 En rød tråd gjennom hele oppgaven har vært fokuset på representasjon. Mitt teoretiske 

rammeverk er derfor sentrert rundt ulike måter å forstå representasjon på. Dette har jeg brukt 

som utgangspunkt for å forstå både fagforeningers representasjon og kvinners representasjon. 

Perspektivene rundt betydningen av kvinners deltakelse og representasjon har jeg delt i tre: 

Rettferdighetsperspektivet, interesseperspektivet og det postmoderne perspektivet. Det 

førstnevnte fokuserer på at kvinner skal ha like muligheter som menn, og at de derfor i like 

stor grad skal ha deltakende og representative roller i fagforeningene. I det andre perspektivet 

fremheves det at kvinner og menn har ulike interesser, og at kvinnelige representanter vil 

handle på vegne av kvinner og dermed fremme deres interesser. Det postmoderne perspektivet 

påpeker derimot at kvinner ikke kan forstås som ei enhetlig gruppe med et sett felles 

interesser og behov. Fokuset rettes mot forskjeller kvinner imellom heller enn likheter. Dette 

perspektivet er nyttig for å forstå hvordan kontekstuelle diskurser og kjønnsrelasjoner blir 

etablert, og hvordan de blir enten reprodusert eller redefinert. Med dette utgangspunktet har 

jeg søkt å forstå kvinners deltakelse og representasjon i fagforeninger på Sri Lankas 

teplantasjer.  
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8.1 Problemstillingene 

Den overordnete problemstillingen har vært: 

 

 Hva kjennetegner kvinners deltakelse og representasjon i fagforeningene på Sri 

Lankas teplantasjer? 

 

I tillegg har jeg hatt fire underproblemstillinger som har vært utgangspunkt for hvert sitt 

analytiske kapittel: 

 

 Hvilke roller spiller kvinner i fagforeningene? 

 I hvilken grad inkluderes kvinners interesser i fagforeningenes arbeid, og hva gjør 

fagforeningene for å inkludere flere kvinner?  

 Hva motiverer kvinner og hva er utfordringer knyttet til kvinners deltakelse og 

representasjon i fagforeningene? 

 Hva kjennetegner fagforeningenes politiske rolle? 

 

Jeg vil begynne med å svare på de underordnete spørsmålene, før jeg til slutt samler trådene 

og svarer på den overordnete. 

 

Hva kjennetegner fagforeningenes politiske rolle?  

I tiden før høylandstamilene hadde fått statsborgerskap og politiske rettigheter på lik linje med 

andre borgere ble fagforeningene deres viktigste talerør for å kreve rettigheter både som 

arbeidere og for bedre forhold på plantasjene generelt (Kearney 1968). Fagforeningene 

fungerte dermed både som politiske partier og fagforeninger. Tilknytningen til det politiske er 

tilstede også i dag, og blant de sju fagforeningene jeg har studert opererer fire av dem 

samtidig som politiske partier. Denne tilknytningen kan forstås som et samfunnskorporativt 

forhold. Staten gir rom for forhandlinger om arbeidernes rettigheter, og forventer med dette 

samarbeid fra fagforeningenes side.  

 Fagforeningene kjennetegnes videre av patron-klient-forhold. Sentralt i patron-klient-

forhold er fraværet av skillet mellom det offentlige og det private (Médard 1997). CWCs 

avdøde leder, Thondaman, blir forstått som den store patronen som skaffet høylandstamilene 

statsborgerskap. Han har dermed oppnådd en gudelignende status blant befolkningen på 
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plantasjene. Dette gjelder også i de andre fagforeningene jeg har studert. Lederne blir forstått 

som patroner for hver sine grupper med arbeidere.  

 Fagforeningenes politiske tilknytning utspiller seg sammen med patron-klient-

forholdene i et politisk entreprenørskap. Potensielle patroner søker makt og tilgang til 

offentlige ressurser ved å starte sine egne politiske fagforeninger. Jeg har vist hvordan 

uenigheter i ledelsen til CWC har ført til en rekke splittelser og dannelser av nye 

fagforeninger. På grunn av fagforeningenes sterke posisjon på plantasjene velger mange som 

søker politisk makt å danne fagforeninger for å nå bredest mulig ut. I tillegg kjennetegnes 

fagforeningene av svært hierarkiske strukturer, noe som ofte fører til personlige konflikter og 

splittelser dersom andre enn lederen ønsker denne posisjonen. Disse personlige konfliktene 

overskygger i stor grad de ideologiske forskjellene fagforeningene imellom.   

   

Hvilke roller spiller kvinner i fagforeningene? 

I enkelte fagforeninger er kvinner tilstede på alle nivåer, mens i andre kun på lavere nivåer. Et 

kjennetegn ved kvinnelige representanter på høyere nivå er imidlertid at disse kvinnene er der 

på grunn av sine personlige vennskap til lederen. Bortsett fra NUWs kvinnelige nestleder har 

ikke disse kvinnene vokst opp på plantasjene, og de har en helt annen sosial bakgrunn enn 

arbeiderne. Selv om de er kvinner er det derfor vanskelig å kalle deres representasjon for 

deskriptiv.   

 Flere av mine kvinnelige informanter påpekte at selv der kvinner er tilstede som 

representanter på ulike nivåer har de liten innflytelse på fagforeningens arbeid. De blir satt til 

å jobbe med ”kvinnesaker”, mens menn jobber med alt det andre. Denne fordelingen finner 

sin legitimitet i den patriarkalske diskursen som gjennomsyrer hele samfunnet på plantasjene. 

Både i privat og offentlig sfære blir kvinner satt til det de passer best til: Husarbeid og 

teplukking. Dette arbeidet krever mye tid, og gjør at mange kvinner ikke har tid til å delta 

aktivt i fagforeningene. På grunn av deres majoritet blant arbeiderne ansees de likevel som 

svært viktige medlemmer med tanke på deres økonomiske bidrag. Selv om det ikke 

gjenspeiles blant representantene jobber derfor fagforeningene for å tiltrekke flere kvinnelige 

medlemmer. Her spiller deres kvinnelige representanter en viktig rolle. Dette fordi det kan 

være symbolsk betydningsfullt å se at en fagforening har kvinner i ledelsen, noe som igjen 

kan være et hjelpemiddel for å tiltrekke flere kvinner. Rose fra CWC fortalte meg i forhold til 

dette at kvinner blir behandlet som dukker som kun blir hentet frem og plassert i fronten 

dersom det har verdi for fagforeningene.     
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I hvilken grad inkluderes kvinners interesser i fagforeningenes arbeid, og hva gjør 

fagforeningene for å inkludere flere kvinner?  

Dette spørsmålet er knyttet til substansiell representasjon. Ulike kvinner har ulike interesser, 

men enkelte interesser er likevel gjennomgående. Disse er knyttet til lønn, konflikter og en 

generell utvikling på plantasjene. Informanter fra ledelsene sier også at de er opptatt av disse 

sakene og at de fokuserer på en hel livsstil. Likevel er det få fagforeninger som faktisk har 

økonomiske ressurser til å gjennomføre den utviklingen de lover. Dette skaper konflikter og 

en følelse blant mine informanter av å ikke bli tatt seriøst. Denne følelsen av fremmedgjøring 

forsterkes av den lange avstanden, både sosialt og geografisk, som er tilstede i flere av 

fagforeningene. Seetha, medlem av CWC, påpekte i forhold til dette at fagforeningene kun er 

ute etter stemmer ved politiske valg, og når de så har oppnådd posisjonene de søkte glemmer 

de løftene overfor arbeiderne.  

 Ifølge Curtin (1999) er det viktig for korporative fagforeninger å fremstå med én 

stemme utad som de kan bruke i forhandlinger med staten og andre eksterne aktører. Dette 

kan også sees igjen i fagforeningene jeg har studert. Flere av lederne har påpekt at arbeiderne 

er en enhetlig gruppe med et sett felles interesser. Fagforeningene har valgt noen saker de 

ønsker å fokusere på, som lønn og etnisitet, og ekskluderer i denne prosessen andre mulige 

interesser medlemmene kan ha. Slike interesser er blant mine informanter ofte sentrert rundt 

kjønn på grunn av kjønnsrelasjonene i samfunnet generelt samt kjønnssegregeringen på 

arbeidsstedet.  

Inkludering av ulike kvinner og ulike interesser begrenses imidlertid i stor grad til 

kvinnegrupper. Disse gruppene har liten reell innflytelse på det generelle fagforeningsarbeidet 

og overordnete mål som fagforeningene har. Likevel kan de være nyttige kanaler for å skape 

bevisstgjøring og mobilisering blant kvinner.  

 

Hva motiverer kvinner og hva er utfordringer knyttet til kvinners deltakelse og 

representasjon i fagforeningene? 

De passive medlemmene jeg har snakket med har vist seg å være bevisste aktører som mener 

det er viktig å være organisert for å oppnå rettigheter. Samtidig er de skuffet over ledernes 

løfter som sjelden blir holdt, og er kritiske til måten fagforeningene arbeider på. På grunn av 

fagforeningenes historisk sterke posisjon på plantasjene er det imidlertid blitt kultur for å være 

medlem. Til tross for frustrasjonen kvinnene føler er det derfor naturlig for dem å høre til en 

fagforening. Det er altså en blanding av instrumentelle og kulturelle motivasjonsfaktorer 

knyttet til medlemskap. 



 107 

 Kvinnelige representanter og aktive deltakere jeg har snakket med har hatt ulike 

motivasjonsfaktorer. Kvinner som selv har vokst opp på plantasjene har et sterkt ønske om å 

skape levekårsendringer. Dette omfatter både sosioøkonomisk utvikling og forbedring av den 

fysiske infrastrukturen, og bedre arbeidsvilkår for teplukkerne. Som nevnt ovenfor har de 

imidlertid begrenset innflytelse på fagforeningsarbeidet. Derfor er også politisk deltakelse en 

viktig motivasjonsfaktor for enkelte kvinner. Slik er også flere kvinner en del av det politiske 

entreprenørskapet: De søker makt og politiske posisjoner ved å gå gjennom fagforeninger. 

Samtidig søker de politisk representasjon ut ifra et rettferdighetsperspektiv. Flere påpeker at 

kvinner og menn skal ha like muligheter til å delta. Dette henger sammen med ønsket om å 

endre de eksisterende kjønnsrollene i samfunnet. Kjønnsrelasjoner er ikke konstante og gitte, 

og ifølge enkelte informanter kan disse relasjonene med flere kvinnelige representanter endres 

både innenfor og utenfor fagforeningene.    

 Fortsatt møter likevel kvinner som ønsker å delta en rekke utfordringer. Informantene 

mine trakk frem ulike utfordringer, men de var i stor grad sentrert rundt enten det praktiske, 

kulturelle, eller det institusjonelle. Det praktiske handler om nok tid til å delta, og at møtene 

ofte legges til tidspunkt og steder som ikke er passende for kvinner. Kulturelle utfordringer 

handler om den patriarkalske diskursens fokus på hva som egner seg for kvinner å gjøre. 

Samtidig er fagforeningene strukturert på en måte som gjør det svært vanskelig for nye 

representanter å klatre oppover i hierarkiet. Dette gjør at det er institusjonelle utfordringer 

tilstede både for kvinner og menn, men kvinner opplever i tillegg begrensninger i kraft av å 

være kvinne. Disse utfordringene henger sammen, og rettferdiggjør hverandre. Dersom 

kvinner i større grad skal kunne delta aktivt og ha viktige representerende posisjoner må det 

derfor forekomme endringer i forhold til alle disse utfordringene. 

 

Hva kjennetegner kvinners deltakelse og representasjon i fagforeningene på Sri Lankas 

teplantasjer? 

Svarene på underproblemstillingene utgjør til sammen svaret på dette overordnete spørsmålet. 

Kvinner utgjør majoriteten av medlemmene, men svært få er tilstede som aktive deltakere 

eller representanter. Av kvinnene på høyere nivå i fagforeningshierarkiet er de fleste der på 

grunn av sine vennskap med lederne heller enn fordi de har blitt valgt inn som representanter 

fra plantasjene. Fagforeningene feiler derfor i å representere sine kvinnelige medlemmer 

deskriptivt. Representasjon handler imidlertid ikke bare om den faktiske tilstedeværelsen, 

men om å få sine interesser representert på en substansiell måte og føle at ens interesser er en 

del av fagforeningens arbeid og mål. Det er forskjeller mellom fagforeningene, men 
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gjennomgående blant ledelsene er tanken om at alle medlemmene er arbeidere med like 

interesser og behov. Individuelle interesser anerkjennes dermed ikke som legitime 

fagforeningssaker. Mange kvinner har særinteresser på grunn av kjønnsrollene og 

kjønnssegregeringen på arbeidsstedet. Disse interessene ekskluderes imidlertid av 

fagforeningsledelsene, og kvinner kan sies å heller ikke få mange av sine interesser 

substansielt representert.  

Kvinner er likevel viktige deltakere og representanter for fagforeningene. Dette fordi 

de brukes i arbeidet med å rekruttere flere kvinnelige medlemmer. Et kjennetegn er at kvinner 

brukes for å skaffe flere kvinner, men har utover dette lite innflytelse på det generelle 

fagforeningsarbeidet. I tillegg er deltakende kvinner som oftest engasjerte i kvinnegrupper, 

mens menn arbeider med det som ansees som viktig for fagforeningen. Mine kvinnelige 

informanter er imidlertid svært bevisste rundt betydningen av å være organisert. De ønsker å 

skape endringer både når det gjelder arbeidsforhold, plantasjeforholdene generelt, og kvinners 

posisjoner i samfunnet. Dette engasjementet gjør at enkelte i dag snakker om å starte sine 

egne fagforeninger. På den måten ønsker de å gi seg selv representerende posisjoner samt å 

utfordre og redefinere kjønnsrelasjonene. 

 

8.2 Overførbarhet   

Jeg har i denne oppgaven foretatt en casestudie av sju fagforeninger. Kan mine funn overføres 

til andre fagforeninger i plantasjeområdet? Som jeg påpekte i kapittel 3 har et mål med denne 

oppgaven vært å kunne si litt om kvinners deltakelse og representasjon som et tema heller enn 

forholdene i kun én fagforening. Jeg valgte derfor å studere flere fagforeninger. 

Informantenes utsagn og meninger gjelder imidlertid ikke for andre enn dem selv. Svarene de 

har gitt på spørsmålene mine er kun deres egne, og kan ikke overføres til andre. 

Fagforeningene er likevel tett knyttet til hverandre, og mange av dem er tilstede på de samme 

plantasjene. Medlemskap i en fagforening kan sies å være en del av kulturen på plantasjene. 

Jeg mener derfor at funnene mine omkring forholdene i fagforeningene jeg har studert kan ha 

overføringsverdi til andre, selv om det er umulig å generalisere. På grunn av fagforeningenes 

sterke posisjon i samfunnet generelt mener jeg at kvinners deltakelse og representasjon i 

fagforeningene også gir en pekepinn på deres posisjoner i samfunnet ellers.  
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8.3 Jeg har min egen makt 

Kvinners deltakelse og representasjon kjennetegnes altså i dag av en rekke begrensninger og 

utfordringer fordi de er kvinner. Dette er likevel ikke noe som kvinnene aksepterer. 

Gjennomgående blant flere av mine informanter var et brennende engasjement for å endre 

kvinners posisjoner i fagforeningene og kjønnsrelasjonene i samfunnet. For at fagforeningene 

skal holde på disse kvinnene og deres engasjement, samt unngå at arbeiderne blir splittet i 

enda større grad enn det de er i dag, er det derfor viktig at de inkluderes i det generelle 

fagforeningsarbeidet. Som en avslutning vil jeg gjenta Kumaris utsagn som illustrerer litt av 

dette engasjementet: 

 

Jeg har min egen makt. De gir meg ikke posisjonene, men jeg har makt likevel. Jeg ønsker å 

starte min egen fagforening der vi kan jobbe sammen som kvinner. Da kan jeg heve kvinnenes 

stemmer (Intervju, 18.09.07).   
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APPENDIKS 

 

VEDLEGG # 1: LISTE OVER INFORMANTER 

 

Ceylon Workers’ Congress: 

 

Dato for intervju Navn Stilling  

05.01.07 Yogarajan Nestleder 

29.10.07 Anusha Nestleder 

03.10.07 Senbagavalli Aktiv i kvinnenettverket 

27.08.07 Betsy Aktiv i kvinnenettverket 

05.09.07 Christine Ansatt på lokalkontor 

05.10.07 Anne Ansatt på lokalkontor 

19.09.07 Ammashi Lokal leder og teplukker 

20.09.07 Manjula Lokal leder og teplukker 

23.09.07 Mariammah Lokal leder og teplukker 

09.09.07 Rani Ordinært medlem og teplukker 

09.09.07 Vijayalaxmi Ordinært medlem og teplukker 

18.09.07 Litha Ordinært medlem og teplukker 

18.09.07 Pelomina Ordinært medlem og teplukker 

19.09.07 Dinusha Ordinært medlem og teplukker 

19.09.07 Rosalin Ordinært medlem og teplukker 

20.09.07 Seetha Ordinært medlem og teplukker 

 

 

Up-country People’s Front 

 

Dato for intervju Navn Stilling 

14.09.07 Lawrence Nestleder 

09.10.07 Arulnayahi Aktiv i kvinnenettverket 

24.09.07 Anusha Aktiv i kvinnenettverket 

18.09.07 Kumari Ansatt på lokalkontor 

26.09.07 Pushpa Lokal leder og kangani 

18.09.07 Kaliammah Ordinært medlem og teplukker 

 

 

Lanka Jathika Estate Workers’ Union 

 

Dato for intervju Navn Stilling 

21.09.07 Sundaralingam Assisterende sekretær 

25.09.07 Dharshini Ansatt på lokalkontor, aktiv i 

kvinnenettverket 

23.09.07 Therashammah Lokal leder og teplukker 

26.09.07 Jayameena Lokal leder og teplukker 
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National Union of Workers 

 

Dato for intervju Navn Stilling 

06.09.07 Philip Generalsekretær 

16.10.07 Vijayalaxmi Nestleder 

20.09.07 Bomina Tidligere ansatt på lokalkontor 

15.10.07 Jayamalar Ansatt på lokalkontor 

 

 

Ceylon Plantation Workers’ Union (Red Flag) 

 

Dato for intervju Navn Stilling  

04.09.07 Menaha Leder 

21.09.07 Ramiah Generalsekretær 

24.09.07 Hamshana Aktiv i kvinnenettverket 

03.10.07 Vembawy Lokal leder og teplukker 

09.09.07 Rosalin Ordinært medlem og teplukker 

 

 

Ceylon Workers’ Alliance 

 

Dato for intervju Navn Stilling 

27.08.09 Devaraj Grunnlegger 

07.09.07 Sathasivam Leder 

23.09.07 Krishnaveni Lokal leder og teplukker 

09.09.07 Selvi Teplukker 

 

 

All Ceylon United Workers’ Congress 

 

Dato for intervju Navn Stilling 

04.09.07 Murugaiayh Leder 

14.10.07 Mariammah Lokal leder og teplukker 

14.10.09 Sathiavani Ordinært medlem og teplukker 
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VEDLEGG # 2: INTERVJUGUIDER 

 

Ledelsen: 

 

1.Personlige opplysninger 

Navn? 

Posisjon i fagforeningen? 

Hvor lenge har du vært med i fagforeningen? 

 

2.Fagforeningen 

Hvordan er strukturen i fagforeningene? Hvordan er den bygget opp? 

Har noen i ledelsen selv vært en del av arbeiderne?  

Har noen i ledelsen vokst opp på plantasjene? 

Hvordan er dere representert/opererer dere på lokalt nivå? 

Hvilke lokale komiteer har dere? 

Hvordan arbeider dere/hvilke strategier bruker dere for å tiltrekke dere medlemmer? 

Hvilke saker er hovedsakene deres? 

Hvordan samarbeider dere med ledelsen på plantasjene? Hvordan legges det press på dem? 

Hvilke strategier bruker dere overfor myndighetene for å oppnå rettigheter for arbeiderne? 

Hvordan er samarbeidet med andre fagforeninger? 

Hva er annerledes med denne fagforeningen i forhold til de andre? 

 

3.Kvinner i fagforeningen 

Har dere oversikt over hvor mange kvinner som er medlemmer i forhold til menn? 

På hvilke måter kan kvinner på plantasjene ha andre interesser enn menn? Mener du det er 

forskjeller i forhold til interesser? 

Hva gjøres for å tiltrekke seg kvinner? 

Har dere kvinner i ledelsen? 

Har dere ansatt i fagforeningen? 

Har dere kvinnekomiteer og kvinnenettverk? 

Hvordan arbeider i tilfelle disse komiteene? Hva er deres fokus og mål? 

Har dere i tilfelle slike komiteer på alle plantasjene? Hvor? 

Har dere kvinnelige representanter på alle plantasjene? 

Hvem er kvinnene som i tilfelle er med i komiteene og nettverket? 

På hvilken måte har kvinnenettverket og deres ledere makt innad i fagforeningen?  

Hvordan er kontakten mellom nettverket og fagforeningen ellers? 

Hva tenker du om kvinnenettverk? I hvilken grad er det viktig?  

Kan kvinner tilføre noe spesielt til fagforeningen? Hvis ja, på hvilke måter? 

 

 

Kvinnelige representanter: 

 

1.Personlige opplysninger 
Navn, alder, gift, barn? 

Hvilken fagforening? 

Posisjon i fagforeningen?  

Hvordan fikk du denne posisjonen? Ble du valgt inn? 

Hvorfor fikk du denne jobben tror du? 
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2.Fagforeningen 

Hvorfor er du med i denne fagforeningen? 

Hva går jobben din ut på? 

Hvilke saker mener du er viktige for arbeiderne? 

Hvilke saker er hovedsakene til fagforeningen? 

Hvordan arbeider dere/hvilke strategier bruker dere for å tiltrekke dere medlemmer? 

Hvordan er dere representert/opererer dere på lokalt nivå? 

Hvilke lokale komiteer har dere? 

Hvordan er samarbeidet med andre fagforeninger? 

Hva er annerledes med denne fagforeningen i forhold til de andre? 

 

3.Kvinner i fagforeningen 

Har dere kvinnekomiteer eller nettverk? Hvordan arbeider de? 

Har kvinnekomiteene innflytelse på fagforeningsarbeidet? Kan de ta egne beslutninger?  

Hvilke saker er viktige for kvinner? 

Hvordan blir du behandlet av andre i fagforeningen? 

Hvilke utfordringer møter du som kvinne i fagforeningen? Hva tenker du om årsakene til 

disse eventuelle utfordringene?  

Hvordan kan dette i tilfelle endres? 

Hvordan arbeider fagforeningen for å inkludere flere kvinner? 

På hvilke måter jobber fagforeningen for kvinner? 

Føler du at du blir hørt i fagforeningen? 

På hvilke måter har du innflytelse i fagforeningen? 

Føler du at du kan gjøre en forskjell? 

Tror du kvinnelige og mannlige representanter arbeider forskjellig? På hvilke måter i tilfelle? 

Hva tror du kvinnelige representanter kan tilføre fagforeningen i tilfelle? 

Er det lett for kvinnelige lokale ledere å bringe saker fra plantasjene til høyere nivåer? 

Føler du at du har endret deg etter at du ble aktiv? Hva har endret seg i tilfelle? 

Hva tenker familien om at du er aktiv? 

Hva er dine planer fremover? 

 

 

Ordinære medlemmer: 

 

1.Personlige opplysninger 

Navn, alder, gift, barn? 

Hvilken fagforening? 

Posisjon i fagforeningen?  

 

2.Fagforeningen 

Hvor lenge har du vært organisert? Hvorfor er du organisert? 

Hvorfor er du med i denne fagforeningen? Har du vært medlem i en annen tidligere? 

Hvordan deltar du? Er du aktiv? Hvorfor? Hvorfor ikke? 

Kunne du tenke deg å være aktiv hvis ikke aktiv? Hva tenker mannen din i tilfelle om det? 

Hvilke saker er viktige for deg? 

Mener du fagforeningen fokuserer på disse sakene? På hvilke måter? 

Hvordan arbeider fagforeningen på denne plantasjen? 

Har du noen gang vært involvert i en konflikt? Hva skjedde i tilfelle? Hvordan hjalp i tilfelle 

fagforeningen? 

På hvilke måter er fagforeninger nødvendig? 
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Hvordan er forholdet mellom arbeiderne og plantasjeledelsen? 

 

3.Kvinner i fagforeningen 

Har dere en kvinnekomité? Hvordan fungerer i tilfelle den? 

Tror du at kvinner og menn er opptatt av de samme sakene? 

Er det lett for deg som kvinne å få hjelp av fagforeningen dersom du har problemer? 

Er det lett for kvinner å engasjere seg i fagforeningsarbeid? Hva er i tilfelle utfordringene? 

Hvis kvinnekomité, pleier du å gå til denne eller til plantasjekomiteen for å få hjelp? 

Mener du at kvinner og menn arbeider forskjellig som ledere? På hvilke måter i tilfelle? 

Er det viktig at flere kvinner deltar i fagforeningene? 

Er det viktig med kvinnelige ledere? Hvorfor/hvorfor ikke? 

 

 


