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DETTE ER DET FØRSTE I EN SERIE HEFTER SOM 

KVINNEFRONTEN KOMME R TIL A UTGI 

Arbeids utvalget , Oslo 

l. aug u s t 197 2 

TIL KAMP MOT ALL KVINNEUNDERTRYKKING 

FOR FRIGJØRINGEN AV KVINNENE ! 
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Juliet Mitchel l : " Kvinnorna - den l~ngsta revo lutionen " 

Zenit Reprint 2 ( kommer også på Pax) 

Alexandra Kollontay : " Kvinnens st~llning i den ekonomiske 

samh~llsutvecklingen " Gidlunds 1971 

Carin Mannheimer : "Rapport om kvinnor " Bonn iers , St . h . 1969 

Lenin : " FrigjØring av kvinnene " Ny Dag , Oslo 1 97 0 

Engels: " Familiens , privateiendommens og statens opprinnelse" 

Ny Dag, Oslo 1970 

Dette er stØrre bØker som behandler kvinnens sti l ling både i 

dagens samfunn og i historisk sammenheng. De to fØrste er artik

kelsamlinger . Mitchell og Millet er to engelskspråklige " kla s 

sikere". Kollontay behandler det historiske grunnlaget for kvinne 

undertrykking, det samme gjØr Engels . I boka av Lenin er det 

en meget lesverdig samtale med Clara Zet kin om sosialistiske 

linjer for kvinnekampen . 

Maj a EklØf : "Rapport fra en skure bØtte " St. h . 19 7 O -

også på norsk 

Karen Jespersen m.fl.: " Kvinder på fabrik " KØbenh . 1971 

Kaj sa O hr lander : " Kv innor som s l avar " Bonniers, St. h. 19 7 O 

" 22 timmars arbe t sdag " Gidlunds , St . h . 1971 

Lillemor Ramstadt: " Frånskild " Prisma debatt , Lund 1970 

"Tenåringer og ekteskap " , Universitetsforlaget 1971 

" Sosiologi i dag " nr. ? , sosiologisk institutt 1972 

- spesielt om kvinnelige studenters situas j on) 

Germaine Gre er : "Den kv i nne l ige evenukk " , Gylde nda l, Os l o 19 7 2 

Disse bØkene tar for seg ulike kvinnegruppers s ituasjon litt 

grundigere . Alle bØkene er relativt korte og lettleste . 

Maud H~gg og Barbro Werkm~ster : " Frihet , j~ml ikhet , systerskap . 

En handbok f o r kvinnor " 

For fatterforla ge t St . h . 1 971 

Mange gode i deer om hvordan kv i nneunder trykking på alle plan 

b ekjempes . 
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F O R S k ~ ~ _ ! ! k _ k ! ! ! ~ ~ ~ ! ~ R 

Listen over kvinneliteeratur kunne g jØres lang som et von~t år . 

Her ha r vi bare plukket ut e t skjØnnsomt utvalg a v a l l den litterat urE 

som finns. Vi har t att med endel av den litteraturen som har vært 

mest framme i debatten , ende l av den som e t ter vår men i ng gir den 

beste innfØringa i kvi nneundertrykking under kapita l i smen , og endel 

som behandler ulike kvinnegruppers problemer litt mer inngående . 

Hvis den litt eraturen dere Ønsker ikke kan skaffes der hvor der e 

bor , vil vi g j erne hjelpe ti l med å skaffe det . 

Om kvinnens stilling og strategi for kvinnekamp : 

"Hvorfor Kvinnemotstand " i serien Dette bØr du vite om EF , 

Pax forlag , Oslo 1972 

Wenche Hjellum : " Kv innen som reservearm~ for kap i talen og ar be id s 

markedet " Utgitt av RØd Front i Det norske studentersamfunn , 

skaffes ved henvendelse til studentersamfunnet eller 

KVINNEFRONTEN i Oslo 

RØde Fane nummer 2 1972 : temanummer om kvinnene som setter kvinne 

kampen inn i et revolusjonært perspektiv , og dessuten gir 

endel konkrete opplysninger om kvinnenes kår i Norge i dag . 

Samtide n nr . 1972 , spesialnummer om kvinnene. Mange artikler fra 

aktuell, norsk kvinnedebatt. 

Alle disse er korte , lettleste hef ter som er vel egnet for studie 

opplegg og d i skus j oner . 

Irene Matthis og Dick Urban Vesterbro : " Kv i nnok~p ", 

Gi d lunds forlag , Stockholm 1971 

Aase Bang: "Hva bråker de for? " Pax, Os l o 19 72 

Margot Bengtson : " Kvinnans ro l l i samh!l let - en fråga om ekonomi 

eller psyko l ogi " Heften f6r kritiska stud ien nr . 7 - 8 , 1968 

(utgitt a v Ung e filosofer, St ockholm) 
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Det finnes idag en rekke kvinneorganisasjoner: kvinne-

saksforeninger, husmorlag, bondekvinnelag, fagforeninger, sanitets 

foreninger, ny-feminister og sosialistiske kvinneorganisasjoner. 

Flere av disse organisasjonene samler tusenvis av kvinner og 

flere av dem har kamp for frigjøring av kvinnen øverst på dags-

orden. Men ingen kvinneorganisasjon samler tusentallskvinner 

bak krav om kamp mot all kvinneundertrykking. En slik o rga-

nisasjon er det vi trenger hvis ikke kvinner skal bli undertrykt 

i all fremtid. For historien viser nettopp at når mange kvin-

ner står samlet bak de kravene de stiller, og er v illige til å 

slåss for dem, oppnår de resultater. Hvis vi derimot bare prater 

og ikke tør å stille kravene skarpt, da kommer v i ingen ve i. 

På kvinnekonferansen i Oslo 19. mars ble 200 kv inner enige 

om å starte en KVINNEFRONT. Fronten skal være en inte resse-

organisasjon hvor alle kvinner som blir rammet · av kvinneunde r-

trykking kan samles. Og det ha r vist seg at det er behov for en 

slik front. Siden konferansen er det blitt stadig flere med i 

KVINNEFRONTEN, vi mottar nesten daglig brev fra interesserte 

rundt i landet som be r om opplysninger og spør om materiale. 

De t blir satt i g ang flere og flere grupper rundt i landet og i 

Oslo-området. Gruppene e r de lt inn etter boligområder og arbeids

steder: i drabantbyer, studentbyer, andre boligdistrikter, på 

sykehus, b e drifte r, kontorer og skoler finns det kv innefront-

grupper idag . For de som er interessert i å være med i grupper 

som skal konsentrere seg om bestemte oppgaver, er det satt i 

gang tema-grupper, bl. annet: 

EEC-gruppe 

Kultur-gruppe 

Husmor-gruppe l barnehage-gruppe 

Utstillings-gruppe om kvinner i Norge idag. 

J 
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Slike grupper finns det iallefall både i Trondheim og Oslo. 

Hvis du er interessert i å være med i en lokalgruppe i 

Oslo-området eller på andre steder i landet eller i en tema-gruppe 

kan du skrive til oss. Er det ikke lokalgruppe på ditt sted - ta 

initiativet til å opprette en, eller kontakt oss. Kanskje vet 

vi om noen på ditt sted som også er interessert i å starte en 

kvinnefront-gruppe. Eller vi kan skaffe deg andre kontakter som 

du kan brevveksle med. Hvis du bor i Oslo kan du stikke innom 

kontoret vårt i Uraninborgvn. 11 eller ringe tlf. 46 19 80 i 

kontortida. 

Nå r dette skrives, sommeren 1972, består Kvinnefronten av 

en rekke selvstendige smågrupper og kontakter. Kvinnefronten 

skal først konstitueres som en landsomfattende organisasjon i 

oktober måned. Da v il K v i n n e f r o n t e n h a e n f e l

l e s p o l i t i k k s o m g r u p p e n e h a r d i s k u

t e r t o g s o m e r b l i t t d i s k u t e r t p å 

l a n d s m Ø t e t - v i d e r e e n v a l g t l e d e l s e 

o g e t k o n t a k t n e t t s o m s i k r e r l e v e n d e 

d i s k u s j o n i h e l e f r o n t e n. 

Dette heftet er dels en oppsummering av de diskusjoner vi har 

hatt til nå. Men det er også ment som et forslag til diskusjon, 

gjerne som et opplegg for en studiesirkel. Hvis dere vil ha mere 

materiale, kan dere få det ved å henvende dere til oss. Vi vil 

også gi ut studiehefter om forskjellige andre emner. 

Strategi for kvinnekamp 

Kvinnens stilling i Norge 

Kvinnebevegelsens historie 

Kvinnen i familien 

KAMP MO T ALL KVINNEUNDERTRYKKING 

: FoR FRIGJØRING AV KVINNEN. 

15. 

flere. 

6. Diskuter hvordan kvinneundertrykking rammer dere. Diskuter 

hva dere kan gjøre med det. Forsøk å finne fram til konkrete 

paroler og aksjoner som dere kan sette igang. 

7. Sett planene ut i live! 

Diskuter med så mange som mulig, lag lØpesedler, veggaviser og 

stands, få så mange som mulig til å delta aktivt. 

Det er viktig at vi begynner å gjøre noe, selv om vi ikke når all

verdens resultate r i første omgang. Små seiere er også viktige 

seiere. 

8. Oppsummer aksjonen. Finn ut hvorfor dere vant, eventuelt ikke 

vant. La dere ikke knuse av et nederlag, men spre erfaringen

både postive og negative til så mange som mulig. Skriv om aksjoen 

i avisa. 

9. Bli med i en av temagruppene i Kvinnefronten: EEC-gruppe, ku l tur

gruppe, barnehagegruppe. Eller ta initiativet til en ny temagruppe. 

Ta kontakt med Kvinnefronten på ditt sted, eller skriv til oss og 

få brevkontakt med en Kvinnefront-gruppe. 

10. GjØr Kvinnefront-avisa til en levende avis. Lag reportasj e r 

og interyjuer fra ditt sted, skriv debattinnlegg, artikler eller 

bokanmeldelser, fortell om erfaringene dere gjør, kom med gode 

forslag osv. 
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H V A K A N D U G J Ø R E ? 

Du vil kanskje være med i Kvinnefronten, men har ikke tid og 

anledning til å gå på så mange møter og være så aktiv. Eller du 

vil gjerne være aktiv, men fØler deg usikker på hvordan du kan 

sette igang på egenhånd. Dette punktprogrammet har vi laget av 

to grunner. For det første for å skissere opp hvordan en kan 

være med i Kvinnefronten på ulike nivåer, alt etter hvilke mulig

heter en har. For det andre for å komme med noen ideer til de 

som vil sette igang mere Kvinnefrontaktivitet på sitt sted. A få 

istand en gruppe krever mindre enn en gjerne tror. Så selv om 

du føler deg usikker og uerfaren, synes vi du heller skulle kaste 

deg uti det enn å gå å lure. Erfaring får du når du først setter 

igang. 

l. Bli medlem av Kvinnefronten. KjØp og les avisa og annet mat-

eriale som vi lager. 

2. Diskuter avisa, paroleprogrammet og annet materiale ~ed andre. 

Finn ut hva du er enig i, og hva du ikke er enig i. Skriv om det 

i avisa, kom til oss med kritikk - positiv og negativ - kom med 

forslag~ 

3. Selg avisa til venner, naboer, arbeidskamerater. Diskuter med 

dem. Få flere til å bli medlem av Kvinnefronten. 

4. Inviter noen du kjenner hjem til deg for å diskutere kvinne-

sak, eller foreslå at dere diskuterer kvinnesak i klubben din. 

Ta gjerne utgangspunkt i avisa og diskuter det som står der. Dette 

kan være første skrittet til en studiesirkel. Mer omfattende mat-

eriale kan dere ta fatt på etterhvert (bruk litteraturlista i dette 

hefte) . 

5. Lag en veggavis eller en lØpeseddel om det dere har diskutert, 

heng den opp i oppgangen eller utafor butikken, spre den til na

boer og arbeidskamerater . Forsøk på denne måten å få kontakt med 

•' 

. 

~-

!:LVORFOR T .R, E N G E R V I E N K V I N N E F R O N T ? 

Trass i ove r 100 års kvinnekamp, er kvinnene fortsatt undertrykt 

på de fleste områder i samfunnet: 

I ARBEIDSLIVET: I industrien er 80% av alle kvinner lavtlØnne t , 

mot 12% av mennene. 

Kvinnelige butikkekspeditØrer tj e ner gjennomsnittelig 

75% av det mannlige ekspeditØrer tjener. I tillegg 

har de mann lige åtte ganer så stor sjanse til å få 

en hØyere stil ling 

I kontorarbeide ligger kvinnenes lØnninger gjennom-

snittlig 10% under og i bank 20% und e r mennenes 

lØnninger. Og her er sjansene for hØyere stillinger 

ennå mindre . 

SO M ARBEIDSKRAFTSRESERVE : Utenfor pressområdene er arbeidslØsheten 

blant de gifte kvinnene stor . I nedgangstider er det 

kvinnenes arbeidsplasser som ryker fØrst , også i de 

store byene . Og kvinnene er alltid de siste som får 

arbeid. Dette kan skje fordi bare kvinnene kan sende~ 

ti l bake til hjemmet uten å få samme erstatning som 

andre arbeidslØse. Når en husmor Ønsker å gå ut i 

arbeidslivet , men ikke kan finne passende arbeid , får 

hun ingen arbeidslØshetstrygd . Når vi er husmØdre 

har vi ingen av de samme rettighetene som andre 

arbeidere, rett til fer i e, sykepenger og regulert 

arbeidst i d . Vi koster i kke samfunnet noenting , og 

samtidig er vi Økonomisk avhengig av ham vi er gift 

med. 
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I HJEMMET: Vi kvinner må ofte ta hovedansvaret f or husarbeidet 

barneoppdragelsen , også når vi samtidig er ute-

aroei'Oende yrReskv i'Imer. 

i\får vi er hj emme er vi ofte isolert i menneske-

fiendtlige bomiljØer som hverken gir et skikkel ig ti l 

bud til oss eller ungene. Dessuten er det arbeidet vi 

gjØr , som sannelig er hardt nok, arbeide som ikke 

"teller " i den store sammenhengen. Vi er "bare hus -

mØdre " og er undertrykt både Økonomisk , sos i alt og 

politisk. 

PA SKOLEN: LærebØkene er basert på et helt tradisjonelt kjØnnsrolle -

mØnster. Jenter er ikke rikt i g så bra som gutter , de 

kan ikke greie like krevende oppgaver . I fØrste klasse 

girn-det seg •!"':.trykk i at mor vasker mens far leser 

avisa , underforstått at mor tar seg av grovarbeidet 

mens far stel l er med politikk og andre " vanskelige" 

saker. I psykologiundervisningen heter det at kvinner 

er passive, mens menn er agress ive og vil framover . 

I de fØrste årene på skolen er læreren stort sett en 

kvinne , seinere , når skolen blir vanskeligere , er 

lærerne menn . 

I REKLAMEN: Kvinnene i rek lamens verden er enten de som kjØper ting 

for å bli vakrere og mer tiltrekkende. Eller hun er 

den som se l ger : sin egen kropp, sigaretter eller 

traktorer. Hun stilles opp pom pynt på årets bil-

modeller men d essverre "j enta er ikke i nkludert 

i prisen". 

I SAMFUNNS LIVET FORØVRIG: Vi l æres opp t i l å tro at politikk er så 

vanskelig at vimA overlate det til mennene. Vår opp-

gave er å s tå bak s t ore menn eller sitt e h jemme å 

oppdra s t ore sØnner. Vår oppgav e er å s itte barnevakt 

mens han går på mØter. 

t 

l 
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13. 

Jentene fra Rikshospitalet er helt sikkert ikke alene i en slik 

situasjon. Det finnes sikkert enda verre eksempler på forhold 

mange unge jenter bor under. Men eksemplet fra Rikshospitalet 

viser ihvertfall at det nytter å kjempe bare man står samlet bak 

krava sine~ ~a eksempel av jentene på Rikshospitalet. 
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Meld deg på arbeidskontorene, krev arbeidslØshetstrygd hvis du ikke 

kan få arbeid. 

Krev s osiale rettigheter for husmØdre, rett til ferie, til vik ar 

til Økonomis~ kompensasjon. 

Skriv inn legg i a v isene, ukebladene, på moro-sidene. Gi uttrykk f o r 

hva du mener om at kvinner benyttes til å selge i enhver samme nh e ng. 

På denne måte n greidde man å f å fjerne t Kodak-reklamen - "så e nk e l t 

at selv mor kan gjØre det". Dette v a r e t resultat a v at kvinne r gav 

uttrykk for sin misnøye. Som vi ser - nytter det å kjempe. 

Sett i gang kinoaksj o ne r for å f å fjernet reklamefimler s o m bevi s st 

bruker kvinnen som salgsvare. Lykkes dere ikke fØrst gang , finn ut 

h v a dere gjorde f e il. Oppsummer aksj o n e n . Se tt igang nye. Fo r e n 

tid siden ble det gjennomfø rt e n slik aksjon p å en rekke Oslo-kinoer. 

SelvfØlgelig oppnådde vi ikke de helt store resultater, men v i h åper 

og tror at vi fikk satt i gang disk u s joner etter forestillinge n på 

kamersene bortover. Feil gj o rde vi også. Aksj o nen var ikk e s å må l

rettet som den burde ha vært. Dette har vi tatt lærdom av til s e nere 

aksjoner i fre mtida. 

Påpek reaksjonært kv innesy n i alle sammenhenger. 

Bekjemp reaksjonært k v innesyn hos de g selv i f o rholde t ditt til 

andre k v inner. 

Jentene på Rikshospitalet truet for en tid siden med å gå til streik 

for å bedre forholdene de boddde under. De krevde for det fØrste: 

De skulle ha lov til å ha besøk på r o mmene sine etter klekka elve 

uten å risikere at vak tmesteren låste seg inn for å se om jente ne hadde 

menn p å rommene sine. Til da hadde vaktmestere n hatt egen nØkkel til 

hvert enkelt rom som han kunne låse seg inn med. For det andre: 

NØdutgangen skulle være åpen i tilfelle brann . Den hadde til da vært 

låst. Hadde det begynt å brenne, hadde jententikke hatt noen mulighet 

til å komme seg ut. For det tredje: NØkkel til utgangsdøra slik at 

jentene selv kunne låse seg ut og inn. Resutatet på aksjonen ble 

at jentene skulle ·være med å utforme sitt eget reglement. 

J 
' j 

41 
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~ y~ _ § b ~ § § __ K_V_I_N_N_E_F_R_O_N_T_?_ 

En opp s ummer i ng a v d i skus j onen på KV INNEFRONTEN s ko nferan se 19. ma rs . 

~. Kv innefront en må være en vir k elig masseorgani sasjon . 

De t betyr: fronten må kunne vinne op p s lu tn i ng b l ant bre ie l ag av 

kv i nner , i kk e ba re e n l i t en gru ppe spes ielt " bev i sstgjorte'' kv i nn e r 

eller kv inne r med hel t s pe s ie l l e interesser . Konkret be tyr det at 

KV INNEFRO NTEN må sa t se på å f å mange med l emmer. 

Det e r to grunne r til a t dett e er et v i ktig pr i nsipp: 

-For de t fØrste e r det bare al l e de kvi nner som selv rammes ay 

u-ndertrykki ng som kan bek j e mpe den . Ingen gruppe av kv inner ka.!!_ 

bekjempe und e rtrykking på v egne av andre . Kvinne sak må ikke dr iv e s 

som en form f or ve l ded i ghe t . Det er en fei l som kv i nneorgan i sasjoner 

fØr oss har gjort i ' altfor stor grad . 

- For det andre : Hvis v i kvi nner aktiviserer oss polit i sk , er det 

i seg s elv en viktig del av kampen mot kvinneund ertrykk i ng . Vi læres 

opp t il a t po l i t ikk " ikke er noe for jent er " og at politikk " ikke e r 

kvinnelig ". Al t dette fØrer til at vi som jenter og kvinner ofte er 

mer pol i tisk pa ssive enn gutter og menn. Det er guttene som skriver 

pol i tiske s t i ler på skol e n , de t er menn som d i skuterer pol i t i kk både 

på Stort i nget og i selska ps livet . Kvinner skal helst diskutere 

ma nn og barn og hus . FØl ge lig vet også kvinner mye mindre om hv a 

d e mener i polit i ske s a ke r enn me nn . StØr steparten av "ve t ikke "-

gruppa i EE C- s pØrsmå l et e r kv i nner . Denne forme n fo r kv inneunder -

t rykk ing bek jemper vi ved å s l åss mot de som fremmer det u nder -

trykkende kvinne synet , men minst l i ke mye ved selv å gå akt i vt inn 

f or å bevi se f or s e g se lv og a ndr e at dette er myter og l Øg n . 

Po litikk er i kke vans k l i g , det er spØrsmål som har med vår ege n 

hv erdag å g j Øre. Og v i klarer en hel ma sse de rsom v i tar s a ken i 

vår eg en hå nd. 

l 
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hele t>Jen være med~ 

For det fØrste er dette et av de viktigste kjennetegnene på om 

2. De kvinnene som er med i KVINNEFRONTEN må 

å utforme fronten og politikken i fronten. 

fronten virkelig er en masseorganisasjon. Mange medlemmer er ikke 

nok. Mange organisasjoner har tusenvis av medlemmer uten at med-

lemmene har noen del i den politikken som organisasjonen står for, 

og uten at de har noen kontakt med de som representerer organisasjonen 

utad. 

For det andre: Det er bare de kvinnene som selv rammes, som kan 

si hvor skoen trykker. Alle vet vi endel om hvordan kvinneunder-

trykking rammer oss selv og kvinner som står i samme situasjon som 

oss. Men vi vet ikke så forferdelig mye om hvordan kvinner i andre 

situasjoner rammes. De som ikke selv er husmØdre eller yrkeskvinner 

eller pendlerhustruer eller studenter eller småbrukerkoner eller 

tenåringsjenter, kan ikke sitte å utforme hvordan KVINNEFRONTEN 

skal ta opp nettopp disse kvinnenes problemer. Det kan disse kvinnene 

bare gjØre selv. 

3. Kvinner må få anledning til å organisere seg utfra sitt eget 

nivå, sine egne interesser og sine egne praktiske muligheter. 

Dette er et særlig viktig punkt å ta hensyn til når kvinner skal 

organisere seg og trekke med seg andre kvinner i en organisasjon. 

At kvinnene er spesielt undertrykt betyr blant annet også at de 

mulighetene hun har for å delta i det politiske liv ofte er små .. 

Hard arbeidsbyrde, ofte dobbelt arbeidsbyrde, bundet til hjemmet 

med barnepass og med en mann som kanskje ikke er så glad over at 

hun blir med i en kvinnefront. 

Hvis vi ikke tar hensyn til dette, vil vi heller ikke få noen 

l)lasseorganisasjon a\1';-f,:vinne~, pen bare få med kvinner som er spesielt 

l (. 

IDEER PÅ HVA MAN KAN GJØRE? 

Fremdeles finner vi i dagens Norge groteske utslag av lØnnsdis

kriminering. I Brattevåg f.eks. gikk 20 kvinner til streik for å 

få hevet den gjennomsnittelige timelØnna fra 4 kr til 7 kr timen. 

Streiken har pågått lenge, og alle er innstilt på å holde fram og 

få igjennom krava. En mann hadde nemlig aldri funnet seg i en slik 

underbetaling. Det eneste effektive middel i en slik situasjon er 

å gå til streik. 

Prøv å ta opp lØnnsdiskriminering på din arbeidsplass. SpØr om 

hvorfor det er så stor forskjell på kvinnen og mannens lØnn selv om 

de utfører det samme arbeidet. Et spørsmål krever ihvertfall et 

ordentlig svar. Er det negativt, sett makt bak krava dine. Det er i 

mange tilfeller virkningsfult. Prøv å få med flest mulig. Diskuter 

med dine arbeidskamerater såvel kvinnlig som mannelige. Når flere 

står samlet bak krav~ kan dere lettere få de igjennom. Ta eksempel 

av kvinnene i Brattevåg. 

En gruppe studentkvinner vil sette igang aksjoner for å sikre at den 

studentbyen de bor på blir et trafikksikkert område, fordi redselen for 

ungene er et stort problem for dem. 

Lignende trafikkaksjoner og aksjoner for å få barnehager i distriktet 

har vært gjennomført med hell av folk i boligområder før. Både 

sykkel og sit-down aksjoner er noe so~ her kan bli benyttet. 

De svenske husmØdrenes dyrtidsaksjoner i vinter med kjøpestreik og 

store demostrasjoner er et utmerket eksempel. Dyrtidsaksjoner har 

vært gjennomfØrt av kvinner både i Norge og utlandet også tidligere 

i historien. 

Slå deg sammen med kvinner i ditt boligområde som også har merket dyr

tida. Finn ut på hvilke varer dere har merket størst prisstgning. 

Sammenlign med prisene til andre kjØpmenn i området. Boikott de 

varene som er~dy-res-t. Få denne-r.lå-t.en-bJ..-i-r~k-:jØJ')mannen-nøe-to----til å

redusere prisene sine. Han har bare et valg nemlig å redusere pris

ene framfor å ikke få solgt noe i det hele tatt. 
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selv, bekjempe kvinnerollen og alle tendenser til å ville finne 

seg i undertrykkinga. Vi. blir tvunget inn i rollen som den 

passive, vi er den som blir valgt, vi får ikke lov til å velge, 

vi får ikke lov til å ta ansvar. Men denne rollen har også en 

behagelig side. Vi slipper å ta initiativet, vi slipper å ta 

ansvaret. Vi kan velge minste motstands vei. Derfor må vi lære 

oss selv og hverandre opp til å ta ansvar, få tro på oss selv, 

vise at vi klarer ting vi ikke trodde vi ville greie. 

- Vi må slåss mot et reaksjonært kvinnesyn alle steder hvor det 

kommer til uttrykk. I mye av den kulturen som omgir oss dom

inerer et fullstendig avstumpet syn på kvinnene. Dette er en 

ideologisk undertrykking som undergraver både kvinnenes syn på 

seg selv og mennenes syn på kvinner. Derfor støter vi på en 

nedverdigende holdning til kvinner på en rekke områder: i 

familien vår, blant arbeidskamerater, blant venner, både fra menn 

og kvinner. Vi må bekjempe en slik holdning hvor vi enn møter 

den. 

- Vi må slåss mot bruken av kvinner som salgsartikler i porno-

grafi og reklame. - Vi må slåss mot kvinneundertrykking i skole

bØker, ukeblader, pop-musikk, film og TV. - Vi må slåss mot de 

daglige, små dryppene i vitsetegninger og tegneserier der kvinnen-

ens hovedfiende alltid er yngre kvinner. 

\' • 

·~ 
' 

,. 
"bev isste" eller har spesielt god tid. 

4. KVINNEFRONTEN trnger en politisk platform. 

En slik platfor m er et utgang spunkt for de gruppene som settes 

igang og retning s linj e for den ledelsen som velges . 

En platform ska l ikke være en vanske lig o~ omfattende polotisk 

analyse som bare de med en hel del politisk erfaring fra fØr kan 

forstå . Den ska l he l ler ikke seLte opp en he l del strenge krav som 

man må oppfyll e for å kunne bli medlem . 

En ):•la. :t<:;rrf skal mere være et grunnla::; som fronten kan stå på, 

som al l e som oppfatter seg som medlemmer kan samles om . 

Samt idig må en platform også ta hensyn til hva som er den 

v i ktigst e tru selen kvinnen e til enhver tid står overfor . 

KVINNEFRONTEN kan f or eksempel ikke la være å ta stil l ing til en så 

viktig sak som norsk medlemskap i EE C, fordi et s likt medlemskap 

truer alle grupper av kvinner , vil bety forverring for o s s og 

minske mu lighetene våre til å s lå ss mot undertrykki ng . 

Som utgangspunk t for diskusjonen om polotisk platform for 

KVINNEFRONTEN, har vi forelØpig kommet fram til et paroleprogram , 

som bØr diskuteres av så mange som mulig : 

Vi krever: 

l. Lik rett o g samme mu lighet til arbeid og utdann ing. 

2 . Lik lØnn f or likeverdig arbeid. 

3 . Daginstitu sjoner og fritid ssenter for all e som Øn ske r det. 

4. Kamp mot Økte priser på dagligvarer og boliger. 

5. Nei til dobbelt arbeidsbyrde for kvinner : 

Utbygging av service-tilbud 

Halve arbeidsbyrden i hjemmet e r mannens 

6. Økt stØtte til gifte og ugifte kvinner me d barn. 
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7. Bedre sosiale og Økonomiske kår for husmØdre. 

8. Full rett til prevensjonsveiledning og fri abort. 

9; Tlere fØdehjemsplasser - nei til sentralisering. 

1 0. Fulle pensjons- og trygderettigheter for kvinner. 

ll. Nei til kvinner som salgsvare. 

12. Økte bevilgninger til hel se - sosial- og barneversskolene. 

KAMP MOT ALL KVINNEUNDERTRYKKING - FOR FRIGJØRING AV KVINNENE 

5. KVINNEFRONTEN må ha en ledelse. 

Selv om KVINNEFRONTEN på mange måter vil bli en lite ensartet 

organisasjon der de ulike gruppene vil holde på med foskjellige ting, 

betyr ikke det at vi skal overlate alt til tilfeldighetene. Faren 

for en byråkratisk ledelse som holder på med sitt uten noen kontakt 

med medlemmene, er opplagt til stede i en organisasjon med en 

reaativt lØs struktur. På den andre siden - hvis vi tror at en 

organisasjon kan fungere uten en ledelse, vil vi se at det 

likevel vil utkrystallisere seg en gruppe av de mest aktive som 

fungerer som ledelse . De vil legge planer og representere fronten 

utad som en valgt ledelse, men uten at medlemmene har noen kontroll 

over det som skjer. Uten noen som helst slags ledelse - hverken en 

formell eller en uformell, vil hele fronten bli lammet, fordi ingen 

kan bestemme noenting på vegne av hele fronten. Dersom alle små og 

store avgjØrelser skal diskutereB av alle medlemmene fØr et vedtak 

kan fattes, vil mesteparten av tida gå med til å diskutere fram og 

tilbake hva som skal gjØres, mens ingenting vil bli gjort. 

LØsningen er å velge en ledelse som medlemmene kan ha tillit til, 

gi ledelsen et helt klart mandat som alle er enige i, også eventuelt 

Jol 

l 
~ 
f 

l 
·t 

J 

q, 

velge en ny ledelse dersom den som er valgt ikke fungerer som med-

lemmene Ønsker. 

Ledelsen oppgave må være å oppsummere de erfaringene som blir 

gjort underveis, og spre erfaringene utover til hele fronten. 

bØr videre ha mandat til å ta selvstendige initiativ i form av 

Den 
!""--

~ksjoner eller mØter, og den bØr arbeide aktivt for å gjØre 

KVINNEFRONTEN kjent blant så mange som mulig og hjelpe til å opp-

rette flere grupper. 

4. Kamp mot kvinneundertrykking må foregå på mange områder. 

Undertrykking av kvinner er massiv og slår ut på de fleste 

områder. På skolen, på arbeidsplassen, i det politiske liv, i 

forholdet til menn, i familien, i vår egen oppfatning av oss 

selv, osv. osv. 

Derfor kan vi ikke begrense oss til å slåss mot kvinneunder-

trykking bare på et av disse områdene, vi må ta med alle. 

- Vi må slåss mot alle ytre, materielle utslag av kvinneunder-

trykking: Mot mangel på daghjemsplasser og fØdehjemsplasser. 

Mot lønnsdiskriminering. Mot Økende priser på boliger og daglig

varer som tvinger oss til å ta arbeid utenfor hjemmet selv om 

forholdende ikke er lagt til rette med barnehager og rimlige lønns--

og arbeidsforhold. Mot at vi brukes som arbeidskraftsreserve 

som sparkes fra jobben straks det blir nedgangstider. Mot at vi 

skal gå arbeids-røse uten van_l_i-ge- rettrgheter nå-r - det- iRRe finns 

arbeid på hjemstedet, osv. 

- Vi må slåss mot alle resultatene av kvinneundertrykking hos oss 

www.pdf-arkivet.no  (2018)



6 

7. Bedre sosiale og Økonomiske kår for husmØdre. 

8. Full rett til prevensjonsveiledning og fri abort. 

9.· Tlere fØdenjemsplasser - nei til sentralisering. 

10. Fulle pensjons- og trygderettigheter for kvinner. 

11. Nei til kvinner som salgsvare. 

12. Økte bevilgninger til helse- sosial- og barneversskolene. 

KAMP MOT ALL KVINNEUNDERTRYKKING - FOR FRIGJØRING AV KVINNENE 

5. KVINNEFRONTEN må ha en ledelse. 

Selv om KVINNEFRONTEN på mange måter vil bli en lite ensartet 

organisasjon der de ulike gruppene vil holde på med foskje l lige ting, 

betyr ikke det at vi s kal overlate alt til tilfeldighetene. Faren 

for en byråkratisk ledelse som holder på med sitt uten noen kontakt 

med medlemmene, er opplagt til stede i en organisasjon med en 

relativt lØs struktur. På den andre siden - hvis vi tror at en 

organisasjon kan fungere uten en ledelse, vil vi se at det 

likevel vil utkrystalli s ere seg en gruppe av de mest aktive s om 

fungerer som ledelse. De vil legge planer og representere front e n 

utad som en valgt ledelse, men uten at medlemmene har noen kontroll 

over det som skjer. Uten noen som helst slags ledelse - hverken en 

formell eller en uformell, vil hele fronten bli lammet, fordi ingen 

kan bestemme noenting på vegne av hele fronten. Dersom alle små og 

store avgjØrelser skal diskutereB av alle medlemmene fØr et vedtak 

kan fattes, vil mesteparten av tida gå med til å diskutere fram og 

tilbake hva som skal gjØres, mens ingenting vil bli gjort. 

LØsningen er å velge en ledelse som medlemmene kan ha tillit til, 

gi ledelsen et helt klart mandat som alle er enige i, også eventuelt 

i 

j 

't. 

velge en ny ledelse dersom den som er valgt ikke fungerer som med-

lemmene Ønsker. 

Ledelsen oppgave må være å opp s ummere de erfaringene s om blir 

gjort underveis, og spre erfaringene utover til hele fronten. 

bØr videre ha mandat til å ta selvstendige initiativ i form a y 

Den 
!"--

~ksjoner eller mØter, og den bØr arbeide aktivt for å gjØre 

KVINNEFRONTEN kjent b l ant så mang e som mu lig og hjelpe til å opp-

rette flere grupper. 

4. Kamp mo t kv inneundertrykk i ng må foregå på mange områder. 

Undertrykking av kvinner er massiv og slår ut på de fleste 

områder. På skolen, på arbeidsplassen, i det politiske liv, i 

forholdet til menn, i familien, i vår egen oppfatning av oss 

selv, osv. osv. 

Derfor kan vi ikke begrense oss til å slåss mot kvinneunder-

trykking bare på et av disse områdene, vi må ta med alle. 

- Vi må slåss mot alle ytre, materielle utslag av kvinneunder-

trykking: Mot mangel på daghjemsplasser og fØdehjemsplasser. 

Mot lØnnsdiskriminering. Mot Økende priser på boliger og daglig-

varer som tvinger oss til å ta arbeid utenfor hjemmet selv om 

forholdende ikke er lagt til rette med barnehager og rimlige lønns--

og arbeidsforhold. Mot at vi brukes som arbeidskraftsreserve 

som sparkes fra jobben straks det blir nedgangstider. Mot at vi 

skal gå arbeidsløse uten vanlige rettigheter når det ikke finns 

arbeid på hjemstedet, osv. 

- Vi må slåss mot alle resultatene av kvinneundertrykking hos oss 
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selv, bekjempe kvinnerollen og alle tendenser til å ville finne 

seg i undertrykkinga. Vi. blir tvunget inn i rollen som den 

passive, vi er den som blir valgt, vi får ikke lov til å velge, 

vi får ikke lov til å ta ansvar. Men denne rollen har også en 

behagelig side. Vi slipper å ta initiativet, vi slipper å ta 

ansvaret. Vi kan velge minste motstands vei. Derfor må vi lære 

oss selv og hverandre opp til å ta ansvar, få tro på oss selv, 

vise at vi klarer ting vi ikke trodde vi ville greie. 

- Vi må slåss mot et reaksjonært kvinnesyn alle steder hvor det 

kommer til uttrykk. I mye av den kulturen som omgir oss dom

inerer et fullstendig avstumpet syn på kv innene. Dette er en 

ideologisk undertrykking som undergraver både kvinnenes syn på 

seg selv og mennenes syn på kvinner. Derfor støter vi på en 

nedverdigende holdning til kvinner på en rekke områder: i 

familien vår, blant arbeidskamerater, blant venner, både fra menn 

og kvinner. Vi må bekjempe en slik holdning hvor vi enn møter 

den. 

- Vi må slåss mot bruken av kvinner som salgsartikler i porno-

grafi og reklame . - Vi må slåss mot kvinneundertrykking i skole

bØker, ukeblader, pop-musikk, film og TV. - Vi må slåss mot de 

daglige, små dryppene i vitsetegninger og tegneserier der kvinnen-

ens hovedfiende alltid er yngre kvinner. 

{ 
j 

t 
J, 

t. 

"bev isste " eller har spes i e lt god tid. 

4. KVINNEFRONTEN trnger e n po liti sk platform. 

En s lik platform er et u tgang spunkt for de gruppene som se ttes 

igang og retningslinje for de n l ede l sen som velges. 

En p l atform ska l ikke være en vanskelig og omfattend e po l otisk 

analyse som bare de med en hel del politisk erfaring fra fØr kan 

forstå . Den skal heller ikke seLte opp en hel del strenge krav som 

man må oppfylle for å kunne bli medlem . 

En pl a~for" s kal mere være et grunnla~ som fronten kan stå på , 

som alle som oppfat ter seg som medlemmer kan samles om . 

Samtidig må en platform også ta hensyn til hv a som er den 

viktig ste tru selen kvinnene t il enhver t i d står overfor . 

KVINNEFRONTEN kan for e ks empe l ikke la være å ta still ing t il en så 

viktig sak som norsk med l emskap i EEC , f ord i et s likt medlemskap 

truer alle grupper av kvinner, vil bety forverring f or oss og 

minske mulig hetene våre til å slåss mot undertrykking. 

Som utgangspunkt for diskusjonen om polotisk platform for 

KVINNEFRONTEN, har vi forelØpig kommet fram til et paroleprogram , 

som bØr diskuteres av så mange som mul i g : 

Vi kr ever : 

l. Lik rett og samme mulighet t il arbeid og utdanning. 

2. Lik lØnn for likeverd ig arbeid. 

3 . Daginst itu s j oner og frit idssenter for all e som Ønsker de t. 

4. Kamp mot Økte priser på dagligvarer og bolig~ 

5. Nei til dobbelt arbeidsbyrde f or kvinner: 

Utbygging av service-tilbud 

Halve arbeidsbyrden i hjemmet e r mannens 

6. Økt stØtte til gifte og ugifte kvinner med barn. 
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2. De kvinnene som er med i KVINNEFRONTEN må hele hJen være medj 

å utforme fronten og politikken i fronten. 

For det fØrste er dette et av de viktigste kjennetegnene på om 

fronten virkelig er en masseorganisasjon. Mange medlemmer er ikke 

nok. Mange organisasjoner har tusenvis av medlemmer uten at med-

lemmene har noen del i den politikken som organisasjonen står for, 

og uten at de har noen kontakt med de s om representerer organisasj o n e n 

utad. 

For det andre: Det er bare de kvinnene som selv rammes, som kan 

si hvor skoen trykker. Alle vet vi endel om hvordan kvinneunder-

tryk king rammer os s selv og kvinner som står i samme situasjon som 

oss. Men vi vet ikke s å forferdælig mye om hvordan kvinner i andre 

situasjoner rammes. De som ikke selv er husmØdre eller yrkeskvinner 

eller pendlerhustruer eller stude nter eller småbrukerkoner eller 

tenåringsjenter, kan ikke sitte å utforme hvordan KVINNEFRONTEN 

skal ta opp nettopp disse kvinne ne s problemer . Det kan disse kvinn e n e 

bare gjØre selv. 

3. Kvinner må få anledning til å organisere seg utfra sitt eget 

nivå, sine egne interesser og sine egne praktiske muligheter. 

Dette er et særlig viktig punkt å ta hensyn til når kvinner s kal 

organisere seg og trekke med seg andre kvinner i en organisasjon. 

At kvinnene er spesielt undertrykt betyr blant annet også at de 

mulighetene hun har for å delta i det politiske liv ofte er små .. 

Hard arbeidsbyrde, ofte dobbelt arbeidsbyrde, bundet til hjemmet 

med barnepass og med en mann som kanskje ikke er så glad over at 

hun blir med i en kvinnefront. 

Hvis vi ikke tar hensyn til dette, vil vi heller ikke få noen 

l)lasseorganisasjon av~(-vinner_, pen bare få med kvinner som er spesielt 

l 
f1 

~ 
~ 

1 
\ 

l 
t 
' 

lf. 

IDEER PÅ HVA MAN KAN GJØRE? 

Fremdeles finner vi i dagens Norge groteske utslag av lØnnsdis

kriminering. I Brattevåg f.eks. gikk 20 kvinner til streik for å 

få hevet den gjennomsnittelige timelØnna fra 4 kr til 7 kr timen. 

Streiken har pågått lenge, og alle er innstilt på å holde fram og 

få igjennom krava. En mann hadde nemlig aldri funnet seg i en slik 

underbetaling. Det eneste effektive middel i en slik situasjon er 

å gå til streik. 

Prøv å ta opp lØnnsdiskriminering på din arbeidsplass. Spør om 

hvorfor det er så stor forskjell på kvinnen og mannens lØnn selv om 

de utfØrer det samme arbeidet. Et spørsmål krever ihvertfall et 

ordentlig svar. Er det negativt, sett makt bak krava dine. Det er i 

mange tilfeller virkningsfult. Prøv å få med flest mulig. Diskuter 

med dine arbeidskamerater såvel kvinnlig som mannelige. Når flere 

står samlet bak krava kan dere lettere få de igjennom. Ta eksempel 

av kvinnene i Brattevåg. 

En gruppe studentkvinner vil sette igang aksjoner for å sikre at den 

studentbyen de bor på blir et trafikksikkert område, fordi redselen for 

ungene er et stort problem for dem. 

Lignende trafikkaksjoner og aksjoner for å få barnehager i distriktet 

har vært gjennomført med hell av folk i boligområder fØr. Både 

sykkel og sit-down aksjoner er noe som her kan bli benyttet. 

De svenske husmødrenes dyrtidsaksjoner i vinter med kjØpestreik og 

store demostrasjoner er et utmerket eksempel. Dyrtidsaksjoner har 

vært gjennomfØrt av kvinner både i Norge og utlandet også tidligere 

i historien. 

Slå deg sammen med kvinner i ditt boligområde som også har merket dyr

tida. Finn ut på hvilke varer dere har merket størst prisstgning. 

Sammenlign med prisene til andre kjØpmenn i området. Boikott de 

varene som er dyrest. På denne n1åten blir kjØpmannen nødt til å 

redusere prisene sine. Han har bare et valg nemlig å redusere pris

ene framfor å ikke få solgt noe i det hele tatt. 
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Meld deg på arbeidskontorene, krev arbeidslØshetstrygd hvis du ikke 

kan få arbeid. 

Krev sosiale rettigheter for husmØdre, rett til ferie, til vikar 

til Økonomis~ kompensasjon. 

Skriv innlegg i avisene, ukebladene, på moro-sidene. Gi uttrykk for 

hva du mener om at kvinner benyttes til å selge i enhver sammenheng. 

På denne måten greidde man å få fjernet Kodak-reklamen - "så enkelt 

at selv mor kan gjØre det". Dette var et resultat av at kvinner gav 

uttrykk for sin misnøye. Som vi ser - nytter det å kjempe. 

Sett i gang kinoaksjoner for å få fjernet reklamefimler som bevisst 

bruker kvinnen som salgsvare. Lykkes dere ikke fØrst gang, finn ut 

hva dere gjorde feil. Oppsummer aksjonen " Sett igang nye. For en 

tid siden ble det gjennomfØrt en slik aksjon på en rekke Oslo-kinoer. 

SelvfØlgelig oppnådde v i ikke de helt store resultater, men vi håper 

og tror at vi fikk satt i gang diskusjoner etter forestillingen på 

_kamersene bortover. Feil gjorde vi også. Aksjonen var ikke så mål

rettet som den burde ha vært. Dette har vi tatt lærdom av til senere 

aksjoner i fremtida. 

Påpek reaksjonært kvinnesyn i alle sammenhenger. 

Bekjemp reaksjonært kvinnesyn hos deg selv i forholdet ditt til 

andre kvinner. 

Jentene på Rikshospitalet truet for en tid siden med å gå til streik 

for å bedre forholdene de boddde under. De krevde for det første: 

De skulle ha lov til å ha besØk på rommene sine etter klekka elve 

uten å risikere at vaktmesteren låste seg inn for å se om jentene hadde 

menn på rommene sine. Til da hadde vaktmesteren hatt egen nØkkel til 

hvert enkelt rom som han kunne låse seg inn med. For det andre: 

NØdutgangen skulle være åpen i tilfelle brann. Den hadde til da vært 

låst. Hadde det begynt å brenne, hadde jenteneik~natt noen mulighet 

til å komme seg ut. For det tredje: NØkkel til utgangsdøra slik at 

jentene selv kunne låse seg ut og inn. Resutatet på aksjonen h1e 

at jentene skulle ·være med å utforme sitt eget reglement. 

~ 

'i 

"( 

~l 

5. 

H V A S L A G S K V I N N E F R O N T ? - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -
En oppsummering av diskusjonen på KVINNEFRONTEN s konferanse 19. mars. 

i. Kvinnefronten må være en virkelig masseorganisasjon. 

Det betyr: fronten må kunne vinne oppslutn ing blant breie lag av 

kvinner, ikke bare en liten gruppe spes ielt "bevisstgjorte" kvinner 

eller kvinner med helt s pesiel le interesser . Konkret be tyr det at 

KVINNEFRONTEN må satse på å få mange medlemmer. 

Det er to grunner til at dette er et viktig prinsipp : 

-For det fØrste er det bare alle de kvinner som se lv rammes a y 

~ndertrykking som kan bek jempe den. Ingen gruppe av kvinner ka~ 

bekjempe undertrykking på vegne av andre. Kvinnesak må ikke dr i ves 

som en form for veld edighet. Det er en feil som kvinneorganisasjoner 

f Ør oss har gjort i ' altfor stor grad. 

- For det andre: Hvis vi kvinner aktiviserer oss politisk, er det 

i seg selv en viktig del av kampen mot kvinneundertrykking. Vi læres 

opp t i l at politikk " ikke er noe for jenter" og at po litikk " ikke er 

kvinnelig". Alt d~tte fØrer til at vi som jenter og kvinner ofte er 

mer politisk passive enn gutter og menn. Det er guttene som skriver 

politi ske stiler på skolen, det er menn som diskuterer poli tikk både 

på Stortinget og i selskaps livet . Kvinner skal helst diskutere 

mann og barn og hus. FØlgelig vet også kvinner mye mindre om hva 

de mener i politiske saker enn menn. StØrsteparten av "vet ikke"-

gruppa i EEC-spØrsmålet er kvinner. Denne formen for kvinneunder-

trykking bekjemper vi ved å sLåss_mn~ de som fremmer det under-

trykkende kvinnesynet, men minst like mye ved se lv å gå aktivt inn 

for å bevise for seg selv og andre at dette er myter og lØgn. 

Politikk er ikke vansklig, det er spØrsmål som har med vår egen 

hverdag å gjØre. Og vi klarer en hel masse dersom vi tar saken i 

vår egen hånd. 

www.pdf-arkivet.no  (2018)



't. 

I HJEMMET : Vi kvinner må ofte ta hovedansvare t for husarbe i det 

barneoppdragel s e n , også når vi samtidig er ute-

aroei'ilende yrReskv:i:nne-r' . 

Når vi er hjemme er vi o f te isolert i menneske -

fiendt l ige bomiljØer som hverken gir e t skikkelig til 

bud til oss elle r ungene. Dessuten er det arbeidet vi 

g j Ør, som sannelig er hardt nok, arbeide som ikke 

" teller " i den store sammenhengen . Vi er " bare hus -

mØdre " og er undertrykt både Økonomisk , sosialt og 

pol i tisk . 

PA SKOLEN : LærebØkene er basert på et helt tradisjonelt kjØnnsrolle -

mØnster . Jenter er ikke riktig så bra som gutter , de 

kan ikke greie like krevende oppgaver . I fØrste klasse 

girn·de t seg tl"'.:.trykk i at mor vasker mens far le ser 

avisa, underforstått at mor tar seg av grovarbeidet 

mens far steller med politikk og andre "vanskelige " 

saker . I psykologiundervisningen heter det at kvinner 

er passive , mens menn er agressive og vil framover. 

I de fØrste årene på skolen er læreren stort sett en 

kvinne, se i nere, når skolen blir vanskeligere, er 

lærerne menn . 

I REKLAMEN : Kvinnene i reklamens verden er enten de som kjØper ting 

f or å bli vakrere og mer tiltrekkende. El ler hun er 

den som selger : sin egen kropp , sigaretter eller 

traktorer . Hun stilles opp pom pynt på årets bil -

model l er men dessverre " jenta er i kke inkludert 

i prisen". 

I SAMFUNNSLI VET FORØVRIG : Vi l æres opp t i l å tro a t politikk er så 

vanske l ig at vi w å overlate det t il men nene. Vår o p p -

gave er å stå bak store menn eller sitte hjemme å 

oppdra stor e sØnner . Vår opp gav e er å s i tte b arnevakt 

mens han går på mØter . 

... 

IJ. 

Jentene f ra Rikshospitale t e r helt sikkert ikke a lene i en slik 

situasjon. Det finne s s i kkert enda verre e k semp ler på forhold 

mange ung e j e nter bor und er. Men eksemplet fra Riks hospitalet 

viser ihvertf all at det ny tter å k jempe b are ma n står samle t b a k 

krava sine .. Ta eksempel a v jentene p å Ri k sho spital e t. 
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H V A K A N D U G J Ø R E ? 

Du vil kanskje være med i Kvinnefronten, men har ikke tid og 

anledning til å gå på så mange møter og være så aktiv. Eller du 

vil gjerne være aktiv, men fØler deg usikker på hvordan du kan 

sette igang på egenhånd. Dette punktprogrammet har vi laget av 

to grunner. For det første for å skissere opp hvordan en kan 

være med i Kvinnefronten på ulike nivåer, alt etter hvilke mulig-

heter en har. For det andre for å komme med noen ideer til de 

som vil sette igang mere Kvinnefrontaktivitet på sitt sted. Å få 

istand en gruppe krever mindre enn en gjerne tror. Så selv om 

du fØler deg usikker og uerfaren, synes vi du heller skulle kaste 

deg uti det enn å gå å lure. Erfaring får du når du først setter 

igang. 

l. Bli medlem av Kvinn e front e n. Kjøp og l es avisa og annet mat-

eriale som vi lage r . 

2. Diskuter avisa, paroleprogrammet og annet materiale ~ed andre. 

Finn ut hva du er enig i, og hva du ikke e r enig i. Skriv om det 

i avisa, kom til oss med kritikk - positiv og negativ - kom med 

forslag: 

3. Selg avisa til venner, naboer, arbeidskamerater. Diskuter med 

dem. Få flere til å bli medlem av Kvinnefronten. 

4. Inviter noen du kjenner hjem til deg for å diskutere kvinne-

sak, eller foreslå at dere diskuterer k v inne sak i klubben din. 

Ta gjerne utgangspunkt i avisa og diskuter det som står der. Dette 

kan være første skrittet til en studiesirkel. Mer omfattende mat-

eriale kan dere ta fatt på etterhvert (bruk litteraturlista i dette 

hefte). 

5. Lag en veggavis eller en løpeseddel om det dere har diskutert, 

heng den opp i oppgangen eller utafor butikken, spre den til na-

boer og arbeidskamerater. Forsøk på denne måten å få kontakt med 

l 
l 
l 

'l 

., 

~-

aVORf OR T,RENGER V I E N K V I N N E f R O N T ? 

Tra ss i over 100 års kvinnekamp , er kvinnene fortsatt undertrykt 

på de fleste områder i samfunnet: 

I ARBEIDSLIVET: I industrie n e r 8 0% av alle kvinner lavtlØnnet, 

mot 1 2% av mennene. 

Kvinn el ige butikkeks pedi tØrer tj ener gjennomsnittelig 

75% av det mannlige ekspeditØrer tjener. I tillegg 

har de mann lige åtte ganer så stor sjanse til å få 

en hØyere st illing 

I kontorarbeide ligger kvinnene s lØnninger gjennom-

s nittlig 10% under og i bank 20% under mennenes 

lØnninger. Og her er sj ansene for hØyere stillinger 

ennå mindre . 

SOM ARBE ID SKRAFTSRESERVE : Utenfor pressområdene er arbeid slØshet e n 

blant de gifte kvinnene stor . I nedgangstider er det 

kvinnenes arbeidsplasser som ryker fØr s t, også i de 

store byene. Og kvinnene er alltid de siste som får 

arbeid . Dette kan sk je fordi bare kvinnene kan sendes 

tilbake til hjemmet uten å få samme erstatning som 

andre a rbeidslØse. Når en husmor Ønske r å gå ut i 

arbeids livet , men ikke k an finne pass ende arbeid , får 

hun ingen arbeidslØ she tstrygd . Når vi er husmØdre 

har vi ingen av de samme rettighetene som andre 

arbeidere , rett til ferie , sykepenger og regulert 

arbeidst id. Vi koster ikke samfunnet noenting, og 

samtid ig er vi Økonomisk avhengig av ham vi er gift 

med. 
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Slike grupper finns det iallefall både i Trondheim og Oslo. 

Hvis du er interessert i å være med i en lokalgruppe i 

Oslo- området eller på andre steder i landet eller i en tema-gruppe 

kan du skrive til oss . Er det ikke lokalgruppe på ditt sted- ta 

initiativet til å opprette en, eller kontakt oss. Kanskje vet 

vi om noen på ditt sted som også er interessert i å starte en 

kvinnefront-gruppe . Eller vi kan skaffe deg andre kontakter som 

du kan brevveksle med. Hvis du bor i Oslo kan du stikke innom 

kontoret vå rt i Uraninborgvn. 11 eller ringe tlf. 46 19 80 i 

kontortida. 

Når dette skrives, sommeren 1972, består Kvinnefronten av 

en rekke selvstendige smågrupper og kontakter. Kvinnefronten 

skal fØrst konstitueres som en landsomfattende organisasjon i 

oktober måned. Da vil K v i n n e f r o n t e n h a e n f e l

l e s p o l i t i k k s o m g r u p p e n e h a r d i s k u

t e r t o g s o m e r b l i t t d i s k u t e r t p å 

l a n d s m Ø t e t - v i d e r e e n v a l g t l e d e l s e 

o g e t k o n t a k t n e t t s o m s i k r e r l e v e n d e 

d i s k u s j o n i h e l e f r o n t e n. 

Dette heftet er dels en oppsummering av de diskusjoner vi har 

hatt til nå. Men det er også ment som et forslag til diskusjon , 

gjerne som et opplegg for en studiesirkel. Hvis dere vil ha mere 

materiale, kan dere få det ved å henvende dere til oss. Vi vi l 

også gi ut studiehefter om forskjellige andre emner . 

Strategi for kvinnekamp 

Kvinnens stilling i Norge 

Kvinnebevegelsens historie 

Kvinnen i familien 

KAMP MO T ALL KVINNEUNDERTRYKKING 

: FoR FRIGJØRING AV KVINNEN. 

15. 

flere. 

6. Diskuter hvordan kvinneundertrykking rammer dere. Diskuter 

hva dere kan gjøre med det. Forsøk å finne fram til konkrete 

paroler og aksjoner som dere kan sette igang. 

7. Sett planene ut i live~ 

Diskuter med så mange som mulig, lag lØpesedler, veggaviser og 

stands, få så mange som mulig til å delta aktivt. 

Det er viktig at vi begynner å gjøre noe, selv om vi ikke når all 

verdens resultater i første omgang. Små seiere er også viktige 

seiere. 

8. Oppsummer aksjonen. Finn ut hvorfor dere vant, eventuelt ikke 

vant. La dere ikke knuse av et nederlag, men spre erfaringen -

både postive og negative til så mange som mulig. Skriv om aksjoen 

i avisa. 

9. Bli med i en av temagruppene i Kvinnefronten: EEC-gruppe, kultur

gruppe, barnehagegruppe. Eller ta initiative t til en ny temagruppe. 

Ta kontakt med Kvinnefronten på ditt sted, eller skriv til oss og 

få brevkontakt med en Kvinnefront-gruppe. 

10. Gjør Kvinnefront-avisa til en levende avis. Lag reportasjer 

og interyjuer fra ditt sted, skriv debattinnlegg, artikler eller 

bokanmelde lser, fortell om erfaringene dere gjør, kom med gode 

forslag osv. 
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F O R S L A G T I L L I T T E R A T U R 

Li ste n over kv i nne l it e e r a t ur ku nn e g jØres l ang som et von~t år . 

Her har vi bare p l ukk e t ut e t s k j Ønns omt utv a l g av al l den lit teraturE 

som fi nn s . Vi har tatt med endel av d en l it t eraturen som har vært 

mest f ramm e i de batten, endel av den som e t ter vår men i ng g ir den 

beste innfØr i nga i kvinneu ndertryk king under kapita l ismen , og endel 

som behand l er ulike kvinnegruppers problemer litt mer i nngående . 

Hvis den l it teraturen dere Ønsker ikke kan skaffes der hvor dere 

bor , vil vi gjerne hjelpe t i l med å skaffe det . 

Om kvinnens stil l ing og strategi for kvinnekamp : 

" Hvorfor Kvinnemotstand " i serien Dette bØr du vite om EF , 

Pax forlag , Os l o 1972 

Wenche Hjellum: " Kvinnen som re servearm~ for kapitalen og arbeids 

markedet " Utgitt av RØ d Front i Det norske studentersamfunn , 

skaffes ved henve ndelse til studentersamfunnet eller 

KV INNEFRONTEN i Oslo 

RØde Fane nummer 2 1972 : temanummer om kvinnene som setter kvinne 

kam pe n i nn i et revo lu sjonært perspektiv , og dessuten gir 

e nde l konkrete opp l ysn inger om kvinnenes kår i Norge idag . 

Samt i den nr . 1 972 , spesia l nummer om kvinnene . Mange artikler fra 

aktue ll, norsk kvinnedebatt . 

Alle diss e e r k or te , l ettlest e hef ter som er vel egnet for stud i e 

oppl egg og disku sjoner . 

Irene Mat thi s og Dick Urban Ve sterbro : " Kvinnokrrcp", 

Gidlu nds forlag , Stockholm 1971 

Aase Bang: "Hva bråker de f or?" Pax , Oslo 1972 

Ma r got Beng tson: " Kv innans r o ll i samh! l let - en fråga om ekonomi 

eller p s ykologi" Heft e n fBr krit i ska s tudien nr . 7- 8 , 1 968 

(u tg i t t a v Unge f ilosofer, Stockholm ) 

' l 

' l 
l 
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( ~ 
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Det finnes idag en rekke kvinneorganisasjoner: kvinne

saksforeninger, husmorlag, bondekvinnelag, fagforeninger, sanitets 

foreninger, ny-feminister og sosialistiske kvinneorganisasjoner. 

Flere av disse organisasjonene samler tusenvis av kvinner og 

flere av dem har kamp for frigjøring av kvinnen øverst på dags -

orden. Men ingen kvinneorganisasjon samler tusentallskvinner 

bak krav om kamp mot all kvinneundertrykking. En slik orga

nisasjon er det vi trenger hvis ikke kvinner skal bli undertrykt 

i all fremtid. For historien viser nettopp at når mange kv in-

ner står samlet bak de kravene de stiller, og er villige til å 

slåss for dem, oppnår de r e sultater. Hvis vi derimot bare prater 

og ikke tør å stille kravene skarpt, da kommer vi ingen vei. 

På kvinnekonferansen i Oslo 19. mars ble 200 kvinner enige 

om å starte e n KVINNEFRONT. Fronte n skal være e n inte resse-

organisasjon hvor a lle kvinner som blir rammet · av kvinneunder

trykking kan samle s. Og d e t har vist s e g at d e t er behov for en 

slik front. Side n konfe rans e n er det blitt stadig flere med i 

KVINNEFRONTEN, vi mottar nesten daglig brev fra interesserte 

rundt i l andet som ber om opplysn inger og spør om materiale. 

Det blir satt igang fl e re og flere grupper rundt i landet og i 

Oslo-området. Gruppene er delt inn etter boligområder og arbeids 

steder: i drabantbyer, studentbyer, andre boligdistrikter , på 

sykehus, bedrifter, kontorer og skoler finns det kvinnefront

grupper idag. For de som er interessert i å være med i grupper 

som skal konsentrere seg om bestemte oppgaver, er det satt i 

gang tema-g:t"upper, b-1. annet: 

EEC-gruppe 

Kultur-gruppe 

Husmor-gruppe l barnehage-gruppe 

Utstillings-gruppe om kvinner i Norge idag. 

~ 

: 
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DETTE ER DET FØRSTE I EN SERIE HEFTER SOM 

KVINNEFRONTEN KOMMER TIL A UTGI 

Arbeidsutvalget , Oslo 

l. august 1972 

TIL KAMP MOT ALL KVINNEUNDERTRYKKING 

FOR FRIGJØRINGEN AV KVINNENE ! 
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Juliet Mitchel l: 11 Kv innor n a - den langsta revolutionen " 

Zeni t Reprint 2 ( kommer også på Pax ) 

Alexandra Kollontay: " Kvinnens stallning i den ekonomiske 

samhallsutvecklingen " Gi dl unds 1971 

Carin Mannheimer : "Rapport om kv innor" Bonniers , St . h . 19 69 

Lenin : " Frig j Øring av kv inne ne " Ny Dag , Oslo 197 0 

Engels : " Familiens , privateiendommens og statens opprinnelse " 

Ny Dag, Oslo 1970 

Dette er stØrre bØker som behand l er kvinnens sti l ling både i 

dagens samfun n og i historisk sammenheng . De to fØrste er artik 

kelsamlinger. Mitchell og Millet er to engelskspråklige "klas 

sikere ". Kollontay behandler det historiske grunnlaget for kvinne 

undertrykking , det samme gjØr Engels. I boka av Lenin er det 

en meget lesverdig samtale med Clara Ze t kin om sosialistiske 

linjer for kv i nnekampen . 

Maj a EklØf : " Rapport fra en skurebØtte " St . h . 19 7 O -

også på norsk 

Karen Jespersen m.fl.: "Kvinder på fabrik " KØ b enh . 1971 

Kajsa Ohrlander : " Kvinnor som slavar " Bonniers , St . h . 1970 

" 22 timmars arbe t sdag " Gidlunds , St . h . 1971 

Lillemor Ramstadt: "Frånskild " Prisma debatt , Lund 1970 

"Tenåringer og ekteskap" , Universitetsforlaget 1971 

" Sosiologi i dag " nr . ? , sosiologisk institutt 1972 

- spesielt om kvinn elige studenters situasjon ) 

Germaine Greer : "Den kvinnelige evenukk", Gyldendal, Oslo 1972 

Disse bØkene tar for seg ul i ke kvinnegruppers situasjon litt 

grundigere . Alle bØkene er relativ t korte og l ettleste . 

Maud Hagg og Barbro Werkmas t er : " Frihet , jaml i khet , systerskap . 

En handbok f or kvinn or" 

Forf atterforl a ge t St . h . 1 971 

Mange gode id e er om hvordan kv inneunder trykk i ng på alle p l an 

b ek jempe s . 

KAMP MOT ALL KV I NNEUNDERTRYKKING IOR FRIGJØR ING AY KVINNENE 
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