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GRATIS BARNEHAGER- ET TILBUD TIL ALLE BARN 

Slik samfunnet vårt i dag er organisert har vi behov for mange, gode og gratis barnehage
plasser. Skal kvinner kunne ta lønna arbeid og samtidig ha barn, må vi løse omsorgsopp
gavene felles, gjennom barnehager. Barnehagen er i seg sjøl viktig for barnas utvikling. Bar· 
na har behov for barnehager. Utemiljøet, særlig i de større byene, er dårlig og trafikk· 
farlig . Det finnes snart ikke leikeplasser for barn. Og skulle de finnes, er det alt for farlig å 
gå dit aleine for små barn. Leikemiljøet blir fattigere også fordi det i enkelte områder er alt 
for mange barn - i andre områder er det alt for langt mellom barna. l tillegg er det ikke 
bra for barna å være henvist til kjernefamilien aleine. Det gir kontakt med få voksne og 
når familien bryter sammen f.eks. ved reiser, sjukdom eller skilsmisse, bryter også noe av 
barnets verden sammen. Da er det bedre for barnet å ha flere bein å stå på. Dessuten gir 
ikke alle foreldre de beste vilkåra for barns oppvekst - vi er ikke alle født til å være for· 
eldre. Derfor har barna behov for noe mer enn familien og gårdsplassen. 

KREV BARNEHAGER l NÆRMILJØET 

l dag har Oslo 12.400 barnehageplasser, fordelt på 270 institusjoner. Ca. 3/4 har full åp· 
ningstid. Dette er alt for dårlig. Særlig er dekninga dårlig i deler av de indre bystrøka, som 
f.eks . Majorstua - et strøk som i tillegg har mange arbeidsplasser. Det vi i dag trenger er 
flere heiltidsplasser. Skal kvinner ha et reelt valg på arbeidsmarkedet, nytter det lite med 
halvtidstilbud. Dette duger bare for barn som er i barnehage som et supplement til en 
heim med en av foreldrene heime, på hel- eller deltid. Barneparker er ikke noen god hel· 
hetsløsning for noen - kort tid og ikke noe innerom. 

BYGG UT HEIL TIDS BARNEHAGENE 
FLEREBARNEHAGERISENTRALESTRØK 
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Men vi vil ikke ha hvilke som helst barnehager. Det er ikke noen oppbevaringsboks for 
barna våre vi vil ha. Barnehagene må ha tilstrekkelig utdanna personale og nok penger 
til at bygg og utstyr ikke forfaller . Dessuten må vi stille større krav til barnehagenes ute
plass. Barna har behov for skikkelig plass for å utfolde seg fysisk. Barnehagen må ikke bli 
et sted for "morro med saks og lim". 

VI KREVER KVALITATIVT BEDRE BARNEHAGER 

Mange familier kan ikke bruke barnehagen for å sikre barna omsorg i den tida foreldrene 
er på arbeid. Mange har arbeidstider som ikke samsvarer med barnehagens åpningstider. 
Barnehagens åpningstid er ei typisk funksjonærtid. Derfor vil det i en periode være nød
vedig med utvida åpningstider - ikke for at barna skal være lenger i barnehagen, men for 
at foreldrene skal slippe å trikse og mikse for å få til barnetil synet utafor "kontortid". 
Men dette må være et midlertidig krav. Det viktige er at a rbeidsdagen blir kortere for alle. 
Først da kan vi organisere barnetilsynet på en mer ideell måte. 

6-TIMERS ARBEIDSDAG FOR ALLE 
UTVID ÅPNINGSTIDENE 

Barnehagen må være et tilbud til alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomiske evne. 
Barnehageutgiftene er en stor belastning for familien i en vanskelig livsperiode. Barn har 
også krav på deler av samfunnets ressurser. Derfor må barnehagene være gratis for alle. 
Før dette er gjennomført må vi kreve at departementet gjeninnfører maksimalsatser for 
foreldrebetaling, slik at kommunen ikke kan velte den økonomiske belastinga over på for· 
eldrene. Når prisene øker, synker også etterspørselen etter barnehageplasser - noe kom
munen kan bruke som argument for ikke å bygge flere barnehager. Behovet for barne
hageplasser blir i rea liteten ikke mindre sjøl om færre har råd til å nytte tilbudet. 

GRATIS BARNEHAGEPLASSER 
INNFØR MAKSIMALSATSER 

Men omsorgsproblema er ikke løst om vi får fle re og bedre barnehager. Tilsynsbehovet for 
barn i skolealderen er like stort. Særlig er de første skoleåra vanskelige. Ofte må kvinner 
slutte i jobb når barna begynner på skolen. Hvem skal sende dem av gårde og ta imot dem 
etter skoletid? Og hvor skal de halvstore barna le ike? Utemiljøet er like farlig for dem som 
for barnehage-barna. Derfor må det bygges flere fri t idsheimer. Og også disse må være 
gratis. 

GRATIS FRITIDSHEIMER TIL ALLE BARN! 

Slutt opp om Samarbeidsutvalgets demonstrasjonstog 8. mars. 

Oppmøte på Fr. Nansens plass (Borggården bak RAdhuset) kl. 18.30. 

Ta med egne paroler- men mal ikke med hvitt på rød bunn. 

Samarbeidsutvalget 8 . mars ved 
Brod & Rose r, Nyfem inistene , Lesbisk Bevegelse, 
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