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fra henne , der hun ga uttrykk for at hun støttet varmt de som nå forlot
Kvinnefronten, og at hun gjerne skull e ha vært der for å kunne gå sammen
med dem.
Også andre enn de som aktivt motarbeider KF, har meldt seg ut av
organisasjonen fordi de er uenige i KF's politikk. Det er jenter som mener at
KF som kvinneorganisasjon f.eks. ikke skal støtte både menn og kvinner i
streik eller folkenes frigjøringskamp.
Angrepene har ikke fått KF til å gå i oppløsning. Tvert imot. KF har
jobbet seg sammen og utviklet både politikken og organisasjonen. Landsmøtet
1976 viste det. Landsmøtet oppsummerte KF's felles erfaringer og staket
enhetlig ut veien videre fram.
Men for at Kvinnefronten skal fortsette å utvikle politikken sin. trengs
fortsatt kamp og diskusjoner. Det er ikke noe vi er redde for, men noe som er
nødvendig for at vi skal komme oss videre.
Vi er heller ikke redde for kvinnekampens og Kvinnefronten s fiender.
men vi skal ta dem alvorlig. De har penger og massemedia på sin side , og vi må
organisere oss godt og stole på oss sjøl og våre egne krefter , hvis vi skal kunne
møte angrepene deres . Angrepene vil øke i styrke , for Kvinnefronten er pa
rett vei og i framgang, og betyr en økt trussel for våre fiender. Det er opp til
oss sjøl om framgangen skal fortsette.
KAMP MOT ALL KVINNEUNDERTRYKKING FOR FRIGJØRING A V KVINNENE

Kvinnefronten i Norge.
Uranienborgveien 11, Oslo 3 .
Tlf. (02) 69 30 16
Medlemsavgift kr. 50,- for 1976 (kr. 10,- for skoleelever)
Postgirokonto nr. 2 23 23 12
Utgir avisa »Kvinnefront»
Abonnement for 1976 koster kr. 20,- .
Postgirokonto nr. 2 26 23 84

Tegninga på forsida er fra en plakat laget til 8. mars 1914 i Tyskland.
Baksida er Kvinnefronten og 8. marsgruppenes mobiliseringsplakat til 8. mars 1976.

Kvinnefrontens
plattfornt
Kvinnefronten er en partipolitisk uavhengig organisasjon som vil samle
ulike grupper av kvinner med felles kampgrunnlag i kampen mot økonomisk
utbytting og politisk, seksuell og kulturell undertrykking.
Kvinnefronten ønsker å samle flest mulig kvinner på vår plattform til
KAMP MOT ALL KVINNEUNDERTRYKKING
FOR FRIGJØRING A V KVINNENE!

Kvinnefrontens sommerleir Tromøya 1975. (Foto: Kvinnefronten)

uenig i Kvinnefrontens politikk, og som har angrepet Kvinnefronten offentlig
gang på gang, samtidig som de har. fortsatt å stå som medlemmer. I 1975
gjorde de et organisert forsøk på å splitte Kvinnefronten. I en del grupper
meldte en del medlemmer seg kollektivt ut av Kvinnefronten , med lik
begrunnelse og i samme tidsrom. Et typisk eksempel er det som skjedde på
årsmøtet høsten 1975 for Kvinnefronten i Oslo og Akershus. Da forlot ca.
30 jenter møtet etter at de forslag til beretning og handlingsprogram som de
støttet, var blitt stemt ned. Den politikken som disse jentene støttet gikk ut
på at >Ni må ikke la krisa overskygge vår virkelighet», som en av dem sa det,
og at en ikke kunne pålegge fronten å jobbe spesielt med bare noen få saker,
mangfoldet i kvinnebevegelsen var viktig. Den politikken som vant oppslutning på årsmøtet, slo fast at det nettopp var krisa som var kvinnenes
virkelighet akkurat da, og at det derfor var nødvendig å reise kampen mot
utslagene av denne krisa, i første rekke mot raseringa av kvinnearbeidsplassene
og alle de politiske oppsigelsene, men også mot en strammere daghjemspolitikk fra kommune og stat.
»Nå er det blitt umulig å jobbe i Kvinnefronten», sa de som kom i
mindretall på årsmøtet. Men at utmarsjen deres fra møtet var planlagt, kom
fram. Et av medlemmene i Arbeidsutvalget i Oslo-Akershus som støttet deres
politiske linje , kunne ikke være tilstede på møtet, men det ble lest opp et brev

Kampen er gammel. Fyrstikkarbeiderskene organiserte seg og gikk til
streik i 1889 på kravene: En lønn å leve av og sikkerhet i arbeidet. Kravene de
stilte er like brennende for norske kvinner idag. Retten til arbeid gjelder ikke
fordi det økonomiske systemet ikke bygger på at alle som ønsker det trengs i
produksjonen . Fyrstikkarbeiderskene lærte oss at organisering og kamp er
nødvendig. Kvinnefronten ble startet i 1972 for å føre denne kampen videre.

Kvinnene er hardest undertrykt
»Kvinnelønnene» er for lave til at kvinner sjøl kan forsørge seg og familien
sin - i industri og kontor ligger kvinnenes lønner langt under mennenes.
Store deler av folket er i realiteten fratatt retten til lønna arbeid .
Kvinnene er den største arbeidsløse gruppa. Deler av kvinnene brukes som
arbeidskraftreserve. I krisetider ser vi det tydelig: Kvinnene må gå først.
Arbeidsplasser der vi bor er derfor et av Kvinnefrontens viktigste krav.
Forholda i jobben tar ikke hensyn til at arbeidere skal kunne føde unger
og ta vare på dem: arbeidstida blir for lang - mange må velge deltid om de får
- men deltidsarbeid er usikkert arbeid uten fast ansettelse og gir dårligere
sosiale vilkår enn for heltidsansatte .
Utgiftene til mat og bolig har steget kraftig de siste åra. Dette tvinger
mange kvinner til ett eller annet arbeid på hvilke som helst betingelser.
Arbeidsmiljøe t tar ikke hensyn til gravide - og ingen avtaler eller lover
hindrer at gravide og enslige forsørgere stadig sparkes vilkårlig eller nektes
arbeid . For få kvinner gis anledning til fagutdanning eller annen utdanning for
varig yrke , noe som hindrer mulighet for jobb om den finnes.

48

www.pdf-arkivet.no (2018)

.,

med andre i fellesarrangementer på l. mai . Vi må vise felles styrke mot felles
fiende , og reise kvinnenes krav.
Det er ikke likegyldig hva slags politikk arrangementet som helhet bygger
på - selv om vi har reservasjonsrett .
Kvinnefronten må stille krav til tilslutning. Det politiske grunnlaget for
hele arrangementet må innebære støtte til kvinnekampen , og må ikke gå mot
noen av KFs krav.
Kvinnefronten har mer og mer innsett at det er viktig at vi bruker l. mai .
Den er en kamp- og solidaritetsdag for arbeiderklassen og andre undertrykte
grupper verden over, og en dag da også kvinnene må reise sine krav .

Kvinnefronten er en sterk og bra organisasjon

Punktdem onstrasjon arrangert av Kvinn efront en til stø tte f o r Vålerkvinnene
16. mai 19 75. (Foto : Fotogruppa 72)

Kravet om arbeidsplasser der vi bor gjelder alle arbeidere . For i praksis
betyr ukependling for den ene parten at den andre blir sittende igjen med
eneansvaret for hjem og barn. Småbrukerkvinnene må ofte drive gården aleine
fordi mannen er tvunget til å ta tilleggsarbeid. Tross sin store innsats
anerkjennes ikke småbrukerkvinnene som yrkesutøvere og faller utenom den
sosiale omsorg.
Mangelen på lønna arbeid er en av grunnene til at flere hundre tusen
kvinner er tvunget til hjemmearbeid og til økonomisk avhengighet av sin
mann . En stor del av hjemmearbeidende kvinner ønsker arbeid og utdanning
dersom forholda lå til rette . Idag blir de overlatt en stor arbeidsbyrde u ten
rett til ferie eller fri under sykdom.
Retten til lønna arbeid blir heller ingen realitet sålenge det samfunnsmessige ansvaret for ungene legges på kvinnene . Idag brukes daghjemsplasser
til å regulere kvinnenes adgang til arbeid. Men barna er samfunnets ressurs og
ansvar, og kampen for gratis og fullgode daghjem til alle barn er derfor en
felles_Qppgaye.J:orJc.v.inn.eri_johb_ogltjemme ,-fo.r.eldre-og-euslige~---

Kvinnene blir pålagt ansvaret for det fødte barnet. Men retten til å velge
n år barnet skal komme har hun aldri hatt. Prevensjonsveiledning er i
landsmålestokk forbeholdt de få, - og arbeiderkvinnenes 60 år gamle krav om
sjøl bestemt abort er ennå en brennende kampsak .

KF' s landsmøte i februar 1976 var enhetlig i å stake opp veien videre
i
fram for KF. Utviklinga av KF's politikk har skjedd gjennom kamp , der stadig
'
større deler av KF har valgt den linja som dette landsmøtet sto samlet om. KF
har innrettet seg på å slåss for å bli en kamporganisasjon for norske kvinner
med en politikk som fører fram mot kvinnefrigjøring.
Kvinnekampens fiender har ingen interesse i at det vokser fram en sterk
kvinnekamporganisasjon , og når KF har reist kampen for kvinners krav, så er
vi blitt angrepet.
KF var den eneste kvinneorganisasjonen som fra første øyeblikk gikk
imot regjeringas forslag til ny abortl ov, og viste at den ikke ville bety at det
ville bli enklere for kvinner å få abort på lovlig måte. Da ble vi anklaget for å
gå mot norske kvinners interesser, av de som trodde på, eller bevisst gikk inn
for å støtte, regjeringas bløff om at den nye loven ville innebære forbedringer
for abortsøkende kvinner.
Da Kvinnefronten støttet Våler-kvinnenes kamp for å beholde arbeidsplassene, fikk vi høre at vi var bråkmakere og oppviglere. Og da vi støttet
demonstrasjonen mot de 83 sør-vietnamesiske »flyktningene», og da vi reiste
kampen mot fascismen , fikk vi høre at Kvinnefronten ikke lenger var noen
kvinneorganisasjon. Hele tida har kringkasting og størstedelen av pressa vært
trofaste tjenere for kvinnefrigjøringas fiender.
Et våpen som hele tiden er blitt brukt mot Kvinnefronten , er kommunisthetsen. »Kvinnefronten er sentraldirigert - udemokratisk - sekterisk - og
Kvinnefrontens politikk er identisk med AKP(m-l)s kvinnepolitikk», slik har
refrenget vært. Vi sier : Kvinnefronten har mange medlemmer, også jenter som
er med i AKP(m-1). Målet for Kvinnefronten er ikke å bli en tverrpolitisk
organ-isasjen.-Målet for Kvinneff0nten- er- fuH-kvinnefriogjøring;-og-kampen-må- - - - baseres på den politikken som fører fram til dette målet. Det er om kampen
er rett, og fører fram , som betyr noe .
Kvinnefronten har også hatt aktive motstandere av Kvinnefronten. som
medlemmer av organisasjonen . Dette er jenter som gjennom lang tid har vært
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Den internasjonale kvinnedagen 8. mars
I 1972 tok Kvinnefronten opp igjen tradisjonen med å lage demonstrasjonstog 8. mars. Fra da av har Kvinnefronten vært ledende i arbeidet med
markeringen av dagen, både politisk og organisatorisk.
8. mars 1975 representerer et foreløpig høydepunkt i rekken av vellykkede 8. mars-feiringer. Over hele landet ble dagen markert med demonstrasjoner, stands, møter og utstillinger. Nesten overalt var tallet på deltakere i
demonstrasjoner og andre arrangementer omtrent dobbelt så stort som
1974.
Det viktigste grunnlaget for Kvinnefrontens feiring av dagen har vært
- 8. mars er en kampdag
- Kvinnefronten må gå i spissen for å mobilisere så mange som mulig til å reise
kamp for kvinnenes krav på denne dagen
- derfor har Kvinnefronten sett samarbeid med andre organisasjoner
(kvinneorganisasjoner o. a.) som viktig.
Kvinnefronten har samarbeidet med andre organisasjoner om å lage
demonstrasjoner og andre arrangementer på 8. mars, og har slåss for enhet
med andre kvinneorganisasjoner. Forutsetningen for et slikt samarbeid er
imidlertid at politikken er riktig, og at de som samarbeider er likeverdige i
samarbeidet.
Ut fra dette, var det riktig at Kvinnefronten i Bergen brøt samarbeidet
med Nyfeministene , Clara-gruppa og gruppe 65 i forbindelse med 8. mars
1975 . Alle . disse organisasjonene hadde kommet fram til en felles politisk
plattform for 8. mars, og var blitt enige om at en representant fra
Kvinnefronten skulle holde hovedtalen. Men de andre organisasjonene ville
ikke godta den hovedtaleren som et fellesmøte for Kvinnefronten i Bergen
valgte . Dette førte til at samarbeidet ble brutt, og det ble arrangert to
demonstrasjonsstog 8. mars i Bergen. Kvinnefrontens tog var det største.

l. mai
Kvinnefrontens landsmøte 1974 vedtok at spørsmålet om å delta i
feiringen av l. mai, var en sak for de lokale gruppene , og at verken landsmøtet
eller Landsutvalget kunne sette opp regler for hva gruppene skulle gjøre .
Gruppene i fronten har forholdt seg til l. mai på forskjellige måter. Noen
har gått i front-tog som bygger på kamp mot undertrykking og undertrykkerne , og hvor det politiske minimumsgrunnlaget ikke sto i strid med
Kvinnefrontens politikk (Stort sett Faglig l. maifronttog). Andre har deltatt
også i tog hvor det politiske grunnlaget sto i motstrid til frontens og
kvinnekampens krav og mål (Stort sett samorg-tog). Andre igjen har gått i
egne tog, vedtatt ikke å gå i tog, eller ikke behandlet spørsmålet.
De to siste gruppene utgjorde en mindre del av KF i 1975 enn i 1974, og i
1975 var det bare en plass som gikk i »samorg-tog».
_Kvinnefronten har lært at det er viktig at vi som front deltar sammen

Det reaksjonære kvinnesynet brukes aktivt for å holde kvinnene utafor
arbeid og hindre kvinnenes kamp. I krisetider kommer ideene tydelig fram :
kvinner skal passe barn og holde hjemmet sammen, kvinner skal være føyelige
og ikke ta opp kampen for sine rettferdige krav. Den enslige kvinnen er
mindreverdig fordi hun ikke har »fått en mann», og den unge kvinnen selges
daglig til kjempeprofitter i pornoindustrien.
Dette kvinnesynet preger oss alle, det forsøker å splitte kvinne fra kvinne ,
ung fra gammel , enslig fra gift, og mann fra kvinne . Det reaksjonære
kvinnesynet må bekjempes for å oppnå felles kamp mot felles undertrykker.

Hvem må kampen rettes mot
Den felles kampen må rettes mot det økonomiske system som hindrer vår
frigjøring, som opprettholder og tjener på undertrykkinga ; Monopolkapitalen
og imperialismen. Fienden er de kvinner og menn som eier banker , fabrikker
og anlegg - som råder over arbeidsplassene og hvor de plasseres - som tjener
på våre dårlige lønner, vårt private barnepass , vår økonomiske avhengighet ,
vår ydmykelse som kjønn.
Vi reiser kampen mot stat og kommune som legger forholdene til rette
for kapitalen og undertrykker kvinnene når de rasjonaliserer arbeidsplassene ,
slik vi ser det i Televerket, og i helsesektoren og utdanning, som velter
daghjemskostnadene over på foreldrene og legger ned fødeplasser.
Vi vil fra sak til sak ta opp kampen mot grupper, organisasjoner og
enkeltpersoner som aktivt bekjemper og hindrer vår kamp .

Kvinn enes kamp er inte:.:nasjonal
Over hele verden tar kvinnene del i folkenes kamp mot imperialismen.
Det betyr bl.a. kamp mot plyndring av ressursene , mot økonomisk utbytting
av billig arbeidskraft som monopolkapitalen i andre land driver. Det betyr å
reise kamp mot forsøk på å knuse den nasjonale sjølråderetten , og ethvert
folk og nasjons rett til selv å bestemme over sin egen skjebne. Det betyr å
reise motstand mot alle fors øk fra imperialistmaktenes side på å legge under
seg andre land, det betyr kamp mot terror og okkupasjon.
Vietnam og Kambodsjas folk ble brutalt overfalt av USA. De ble utsatt
for terrorbomb ing, kvinnene ble voldtatt og rismarkene brent.
Sovjet hærtok Tsjekkoslovakia i 1968. Tanks og soldater ble satt inn for å
sikre Sovjet fortsatt kontroll over landet.
Idag er det i første rekke USA og Sovjet som representerer den største
truselen mot sjølråderett og frihet. I ei tid da den økonomiske krisa verden
over skyter fart og stadig flere folk og nasjoner frigjør seg, griper de største
imperialistmaktene til desperate midler for å holde kontrollen sin. Striden
mellom de to store skyter fart. De konkurrerer begge om kontroll over hele
verden.
Idag driver USA og Sovjet en militær opprustning som verden aldri har
sett maken til. På samme tid snakker deres ledere om »avspenning», »fred» og

3
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sikkerhet». Bak dette snakket ligger det et ønske om å få folk over hele
verden , også i Norge, til a dempe kampen mot imperialismen.
Men all erfaring viser, at når store imperialistmakter snakker om fred alt
mens de ruster opp som aldri før , da gjelder det nettopp ikke å tro på
fredspratet.
Tru selen fra USA og Sovjet angår direkte det arbeidende folket , kvinner
som menn - i Norge. USA tviholder på den militære kontrollen over Norge .
Sovje t ruster opp i nord, legger press på Norge for å hindre 200 mils
fi skerigrense.
Kvinnefronten ser det som en viktig oppgave å reise kampen mot den
spesielle tru selen som USA og Sovjet står for idag, og san1tidig reise motstand
mot all imperiali sme, også den som monopolkapitalen her i Norge står for i
u ti andet og som rammer kvinner og menn såvel i Stillehavet som i Brasil.
Mange står sammen i kampen mot imperialismen . Folk og nasjoner i den
tredje verden viser med sin frihetskamp veien fram til seier. De gir et kraftig
handslag også til vår egen kamp i Norge. Den støtten må vi gjengjelde'
Kambodsj as og Vietnams seire viser vei. Ved å stole på egne krefter og
kjempe for en rettferdig sak, kan selv en mektig fiende overvinnes. Kvinnenes
innsats i denne kampen står som et strålende eksempel for oss alle. Den læ rer
oss at kvinnen ikke kan frigjøres uten at vi selv tar aktivt del i den
anti-imperialistiske kampen.

Kamp mot all fascisme
Fascisme betyr grov undertrykking og vold mot arbeiderklassen . Historia
viser oss at fascismen er en politikk som monopolkapitalen støtter når de ikke
ser andre muligheter til å holde oppe maktposisjonene sine. Fascismen gir
kvinnene stilling som fødem askiner u ten samfunnsrettigheter. Kamp mot
fascisme og nazisme er kamp for borgerlig-demokratiske rettigheter - kamp
mot rasisme - kamp for retten til å arbeide for kvinnefrigjøring.

Arbeiderkvinnene i spissen for kampen
Kampen for kvinnenes frigjøring m å føres i mange former. Kvinnefronten
vil oppfordre kvinner til aktiv innsats i fagforeninger og interesseorganisasjoner. Men vi må også smi et særskilt våpen mot under trykkinga : en
kamporganisasjon for kvinner.
Arbeiderkvinnenes krav må være utgangspunktet for all kvinnekamp.
Arbeiderkvinnene i jobb og hjemme er hardest undertrykt og de har samtidig
gode tradisjoner i kamp og organisering, og er istand til å lede kampen og
stake-u-t-en-riktig-ku·rs:--Beres-krav-og-kamperfaring-må--følges-av-andre-gru p per
av kvinner som slåss sin kamp : småbrukerkvinnene - kvinnene på kontor og i
servicenæringer - kvinner i helse- og sosialvesenet - kvinnene som jobber i
utdanningsverket - jenter i allmenn skole og i videregående utdanning.
Hver for oss er vi svake - sammen er vi sterke.

~

eventuelt fascistisk styre i Norge ville Kvinnefronten, som alle andre
kamporganisasjoner for fol ks interesser , bli forbudt og forfulgt.
Det norske folket har stolte anti-fascistiske tradisjoner, og også kvinnene
var med i den aktive motstandskampen mot de tyske nazistene under den
annen verdenskrig. Kampen mot fasci smen er viktig for kvinnene , og det ville
være et svik mot oss sjøl og mot de tradisjonene som fins , hvis ikke
Kvinnefronten var med på å reise denne kampen .
Fascismen i Spania
F ascismen rår i Spania, og det spanske folket er hardt undertrykt.
Kvinnefronten har støttet spanske kvinner som kjemper for frigj øring, og
protestert mot fengslingen av kvinner som sl åss for kvinnenes rettighete r.
Da fem spanske anti-fascister ble henrettet høsten 1975 , reiste det seg en
storm av protester over hele verden mot det spanske fascist-regimet.
Kvinnefronten over hele Norge deltok i protestdemonstrasjonene mot
henrettelsene . Dette var et uttrykk for at Kvinnefronten hadde u tvi kl et
politikken sin og forståelsen for at kampen må reises og rettes mot kvinnenes
fiender.

Felles mål- felles kamp
For å nå fram til seier, er det i enhver sak viktig å samle fle st mulig av
dem som har felles mål, og organisere for felles kan1p . Seieren i daghjemsaksjonen i Oslo er et eksempel som viser det. Kvinnefronten går imot ideen om
at det ikke er nødvendig for Kvinnefronten å samarbeide med noen , og ideen
om at samarbeid med andre bare betyr en ting, nemlig samarbeid med andre
kvinneorganisasjoner. Kvinnefronten ønsker å samarbeide med alle som vil
slåss for krav som også Kvinnefronten reiser.
Ønsket om samarbeid omfatter også de andre kvinneorganisasjonene , og
Kvinnefronten har tatt initiativ til slikt samarbeid, som i »Kvinneaksjonen for
sjølbestemt abort». Men samarbeidet m å bygge på en politisk plattform og at
det er enhet om hvordan kampen skal føres videre fram . I »Kvinneaksjonen
for sjølbestemt abort» ble det umulig å fortsette samarbeidet med de andre
kvinneorganisasjonene da Kvinnefronten var den eneste som sto konsekvent
på kravet om sjølbestemt abort.
Kvinnefronten har også deltatt i samarbeid med andre organi sasjoner som
har samme interesser og krav som oss i enkel te saker. Kvinnefronten del tok i
aksjonen mot høyere daghjemspriser i Oslo , der både foreldre-forenin .
-ragforemnga til daghjemspersonalet og andre var med. Og Kvinnefronten er
medlem av Opplysningsutvalget om IEA (Det internasjonale energibyrået ). ut
fra de krav vi har stilt i forbindelse med regjeringas oljepolitikk. Og vi ble med
i Solidaritetskomiteen for Chile for å styrke kampen mot undertrykkinga av
det chilenske folket.
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Kampen krever enhet og bredde
Den økonomiske avhengigheten skaper manglende likeverd mellom mann
og kvinne og legger sammen med det reaksjonære kvinnesynet grunnlaget for
menns undertrykking av kvinner. Som vi så det på Våler Skurlag, kan menn
være motstandere av kvinnenes kamp. Men menn er undertrykt av samme
fiende som oss - det er derfor vår oppgave gjennom tålmodig arbeid å
overbevise menn med de samme interesser som våre at kampen gjelder felles
mål, og at kvinner og menn må stå sammen i kampen.
For å vinne fram i kampen er det nødvendig å mobilisere alle som har
felles interesser. Utfra vår plattform og vårt handlingsprogram vil vi mobilisere
enkeltpersoner, grupper og organisasjoner til å stå sammen med oss bak
kravene. Vi vil slåss for enhet med andre kvinneorganisasjoner utfra vår
plattform. Kvinnefronten vil samarbeide med andre organisasjoner og grupper
som fremmer samme krav som oss.
\\.
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og at kvinnene må delta aktivt i folkenes frigjøringskamper mot imperialisme
og kolonialisme. Kvinner og menn må slåss sammen mot den felles fienden.
Gjennom kampen har Kvinnefronten lært at bare den siste av disse linjene
for støtte til kvinnekampen i andre land, er riktig. Grunnlaget for å drive
internasjonalt solidaritetsarbeid, er ikke å drive »veldedighet>> overfor kvinner i
andre land, men å ta lærdom av og fullt ut støtte den kampen de fører.

Kampen mot fascismen
I Norge har nazistene holdt seg skjult siden krigen . Men i løpet av

1974-7 5 har en ny-nazistisk bevegelse vokst fram. Over hele landet har KF
vært med på å ta opp kampen mot denne bevegelsen og krevd forbud av det
nye NS-partiet »Norsk Front». Fascismen og nazismen er folkets verste
fiender, og betyr avskaffing av alle demokratiske rettigheter , som
ytringsfrihet , organisasjonsfrihet, streikerett, stemmerett, rettssikkerhet osv.
Fascismen står i motstrid til alt Kvinnefronten slåss for: arbeidsplasser til både
kvinner og menn , daghjemsplasser til alle barn , sjølbestemt abort. Under et

Målet er frigjøring og likestilling
Kvinnene er halve folket - og hardest undertrykt på alle områder.
Kvinnene har derfor særlig interesse av å beskytte og støtte kamp mot
innskrenkninger av de midler vi har å slåss med: tale·, trykke· , ytrings· og
organisasjonsfriheten; streikeretten og den frie forhandlingsretten.
At kvinnene er halve folket betyr også at kvinnene rammes når folket
rammes. Kvinnefronten vil derfor med bakgrunn i plattforma ta stilling til ,
reise eller støtte enhver kamp som er forenlig med kampen for frigjøring av
kvinnene. Vi tar avstand fra den snevre kvinnesaksideologien om at kvinner og
kvinneorganisasjonene skal konsentrere seg om sitt »tildelte» kampfelt:
Forholdet mellom mann og kvinne , og arbeidet med barn og kvinners sosiale
og kulturelle krav.
I familie og arbeidsliv vil Kvinnefronten ha full likestilling mellom
kjønnene . Det betyr ikke at vi ønsker å nå den posisjonen som menn h ar i
dagens samfunn. For det første fordi vi mener at både menn og kvinner er
undertrykt, og for det andre fordi likestilling innebærer full forståelse av at
kvinner står i et spesielt forhold fordi vi føder barn. Vi vil arbeide for
kvinnenes frigjøring , - likestilling er en viktig del av den . Først når vi sammen
kan løse de problemene vi møter hver dag og sammen deltar i bygginga av
samfunnet, har vi nådd et avgjørende skritt på veien mot vår frigjøring. Vårt
mål er et samfunn u ten utbytting, med rett til lønna arbeid for kvinner og
menn, likeverd mellom kvinne og mann, og hvor barna er hele samfunnets
ansvar.

KAMP MOT ALL KVINNEUNDERTRYKKING
FOR FRIGJØRING AV KVINNENE!
5
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Vietnam
Det som fikk Kvinnefronten til å ta opp støtten til det vietnamesiske
folket , var at Kvinnefronten våren 1974 fikk invitasjon til en mottagelse som
Informasjonskontoret til Den provisoriske Revolusjonære Regjering skulle
holde. Landsutvalget vedtok at Kvinnefronten skulle være representert. I
spørsmålet om hvordan en skulle støtte kvinnene i Vietnam sto det to linjer
mot hverandre. Den ene linja innebar at Kvinnefronten skulle begrense seg til
å uttrykke støtte til alle kvinnene i Vietnam, og ikke si noe om resten av
folket og heller ikke noe om hvem som var det vietnamesiske folkets fiender.
Den andre linja innebar at Kvinnefronten støttet de vietnamesiske kvinnenes
og hele det vietnamesiske folkets kamp for frigjøring fra USA-imperialismen
og de hjemlige quislingene . Og det var etter denne linja som Kvinnefronten
slåss videre.
Det vedtaket som Landsutvalget hadde fattet , ble i første omgang dårlig
fulgt opp av Landsutvalget og av fronten. Restene av ideer om at støtte til
folks frigjøringskamper mot imperialismen ikke har noe med kvinnesak å
gjøre, hang igjen. Vedtaket om å støtte PRR burde vært sendt ut til
forpliktende diskusjoner i Kvinnefronten. At dette ikke ble gjort innebar at
Landsutvalget ikke fungerte som en skikkelig politisk ledelse for fronten, og
det førte til at Kvinnefronten ikke sto samlet bak støtten til det vietnamesiske
folkets frigjøringskamp. Trass i dette var store deler av Kvinnefronten med og
feiret seieren da frigjøringskampene førte til seier både i Kambodsja og
Vietnam våren 1975.
Etter seieren i Vietnam støttet Landsutvalget en demonstrasjon som
krevde at 83 »flyktninger» fra Sør- Vietnam ikke skulle få komme til Norge.
Dette var en riktig og nødvendig oppfølging av solidaritetsarbeidet for
Vietnam. I forbindelse med frigjøringen satte USA-imperialismen og dens
støttespillere over hele verden igang en kampanje for å sverte det frie
Vietnam. Bl.a. ble tusenvis av sør-vietnamesere fraktet ut av Vietnam, både
med og mot egen vilje , og aviser og kringkasting propaganderte at »de flyktet
fra det kommunistiske diktaturet». Å ønske slike »flyktningen>velkommen på
norsk jord, eller stille seg passiv til at de fikk komme, ville være å svike det
vietnamesiske folkets seier.
I Kvinnefronten var det likevel en del som på det tidspunkt mente at
støtte til denne demonstrasjonen var å drive Kvinnefrontens internasjonale
solidaritetsarbeid for langt. Denne holdningen har imidlertid endret seg, og
Landsmøtet 1976 slo enhetlig fast at Landsutvalget fattet et riktig vedtak om
støtte til demonstrasjonen mot de 83 »flyktningene».
- - -Hva-har-vHært?- - I alt internasjonalt solidaritetsarbeid har to linjer stått opp mot hverandre. En linje sier at en støtter kvinnene i andre land, og bare dem, og at en ikke
vil si noe om hvem som er kvinnenes fiender, og hvem kampen må rettes mot.
Den andre linja sier at kvinnenes frigjøring avhenger av hele folkets frigjøring,
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spissen for å støtte dem. Kvinnefronten organiserte støttearbeidet, og de
oppsagte fikk støtte av mange, også fra fagforeninger. Flere av kampene førte
til seier, og kvinnene fikk tilbake jobbene sine.
Både streikekampene og kampene mot de politiske oppsigelsene lærte
Kvinnefronten at det er hva kampene gjelder som betyr noe, ikke om det er
kvinner eller menn som slåss. Kvinnefronten må forsvare streikeretten og
retten til å være fagpolitisk aktiv uten å bli sagt opp. Angrep mot disse
rettighetene rammer både kvinner og menn, men ofte rammes kvinnene
hardest.

Føremålet med Kvinnefronten

Kvinn enes kamp er internasjonal

§ l Kvinnefronten er ein landsfemn ande kamporganisasjon som arbeider for
full frigjering av kvinnene .

»Vi vil arbeide for solidaritet med kvinner i alle deler av verden», sto det i
plattforma som ble vedtatt på landsmøtet i 1974. Men Landsmøtet satte ikke
dette som noe kampområde for Kvinnefronten , og det ble ikke stilt noen
oppgaver for fronten i forhold til det i handlingsprogrammet. Men utviklingen
i verden omkring oss tvang Kvinnefronten til skritt for skritt å innse at dette
var et viktig område å slåss på, og til å ta opp kampen.
Svenske rengjøringskvinner i streik
Den første saken Kvinnefronten tok opp og jobbet aktivt med, var støtte
til de svenske rengjøringskvinnene som vinteren 1974-75 streiket for bedre
arbeidsforhold og høyere lønn. Det måtte svenske rengjøringskvinner til for å
få Kvinnefronten ut i streikestøttearbeid igjen. Kvinnefrontens Landsutvalg
oppfordret fronten til å støtte de streikende både politisk og økonomisk, og
store deler av KF fulgte oppfordringen. KF i Trondheim var særlig aktiv i
forbindelse med 8. mars-feiringa 1975.
Chile
På landsmøtet 1974 ble det lagt fram en resolusjon til støtte for de
undertrykte kvinnene i Chile, fremmet av en chilensk flyktning i Norge .
Landsmøtet fikk ikke tid til å drøfte den , men den ble senere vedtatt av
Landsutvalget. I resolusjonen står det bl.a. : »Kvinnefronten støtter den
chilenske kvinnen i hennes kamp for menneskerettighetene, og tar sterk
avstand fra den fascistiske militærjuntaen som med støtte av USA-imperialismen , undertrykker det chilenske folket». I Landsutvalget var det kamp om
en skulle kalle det chilenske folkets fiender ved deres rette navn imperialisme og fascisme . Chile-resolusjonen var et viktig skritt p å veien for å
starte solidaritetsarbeidet for undertrykte kvinner i andre land, og den lærte
oss at vi må støtte kvinners kamp mot deres virkelige fiender . Det er
USA-imperialismen og fascistjuntaen som undertrykker folket i Chile, og
kampen må rettes mot dem.
Støtten til det chilenske folkets kamp ble fulgt opp av Landsutvalget ved
at Kvinnefronten våren 1975 ble medlem av Solidaritetskomiteen for Chile. I
det internasjonale solidaritetsarbeidet som i andre saker, er det viktig at alle
som arbeider for og støtter samme sak, organiserer seg til felles kamp.

Kvinnefronten
sine vedtekter

Medlemskap
§2
§3

§4
§5
§6

Alle medlemmer i Kvinnefronten er personleg innmelde.
Alle kvinner kan melda seg inn i Kvinnefronten. Dei må slu tte seg til
programma for Kvinnefronten slik dei er vedteke på landsmøtet. Dei må
betala medlemsavgift.
Berre medlemmer har røysterett.
Medlemmer i Kvinnefronten kan ikkje samstundes vera medlemmer i
nazistiske eller fascistiske parti eller organisasjonar.
Dersom ein medlem bryt vedtektene for Kvinnefronten , kan gruppa
eller landsstyret ta frå ho medlemskapen ved vanleg fleirtalsvedtak.
Avgjerda i gruppa kan ankast til landsstyret , og dei kan gjera om
vedtaket.
Avgjerda i landsstyret kan ankast til landsmøtet , som kan gjera om
vedtaket.
Før avgjerda vert teke, skal den det gjeld få melding om det, og høve til
å svara for seg.

V edtak i fronten
§7
§8

Vedtak på ulike nivå vert gjort ved vanleg fleirtal.
Fråsegner frå ulike nivå i Kvinnefronten må ikkje stri mot dei programma som Kvinnefronten vedtek på landsmøtet.

Grupper
§9

Medlemsgruppene er grunnorganiseringa i Kvinnefronten. Gruppene gjer
mesteparten av arbeidet med å setja politikken til Kvinnefronten ut i
livet. Difor bør så mange som råd vera med i ei gruppe.
§ 10 Gruppene skipast etter lokal kampeinskap , til dømes på arbeidsplassar,
skular, heimstad osb.
Distriktsstyra må godkjenne gruppene, og distriktsstyra kan løysa dei
opp. Gruppene kan anke avgjerder til landsstyret og landsmøtet, som
kan overprøva dei.
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§ Il Gruppene skal:
drøfte, utvikla og setja ut i livet politikken til Kvinnefronten.
vera med så godt dei kan i landsfemnande aksjonar.
få i gang og vera med i lokale aksjonar.
verva medlemmer til Kvinnefronten.
gje landsstyret melding om viktige saker på sin stad.
koma med framlegg og kritikk for å hjelpa landsstyret og heile
fronten med å utvikla ein rett politikk.
§ 12 Der det er medlemmer som ikkje er med i noka gruppe , skal den gruppa
som er nærast halda sambandet med dei.
§ 13 Gruppene vel styre på årsmøtet. Styret eller gruppa avgjer tid og
innkalling for årsmøtet ved vanleg fleirtal.
§ 14 Styret i gruppa avgjer skipnad sjølv. Det bør minst vera forkvinne,
økonomistyrar og skrivar.
§ 15 Dei som har ti llitsombod i Kvinnefronten skal kjenna livet i organisasjonen og gjera same arbeid som dei van lege medlemmene . Det må til for å
halda Kvinnefronten fri for byråkrati og pampevesen. Alle som har
tillitsombod må difor vera med i ei gruppe.

Distrikt
§ 16 Distriktsorganisasjonar vert oppretta der det er høveleg. Gruppene i
distriktet er med der. Landsstyret godkjenner distriktsorganisasjonar og
kan løysa dei opp. Sl ike vedtak kan ankast til landsmøtet som kan gjera
dei om.
§ 17 Årsmøtet i distriktet er høgste organet i distriktet. Distriktsstyret skal
kalla inn til årsmøte. Der det ikkje finst distriktsstyre skal landsstyret
kalla inn.
§ 18 Omframt årsmøte i distriktet vert kalla inn når:
distriktsstyret ved tek det.
landsstyret vedtek det.
grupper som i alt har minst ein fjerdedel av medlemmene i distriktet
gjer vedtak om å krevja det.
§ 19 Berre u tsendingar som er val de av medlemmene har røysterett på
årsmøte i distriktsorganisasjonen. Medlemmer av distriktsstyret har taleog framleggsrett , men ikkje røysterett . Medlemmer i landsstyret kan
møta , og har same rettar som medlemmer i distriktsstyret.
Gruppene vel utsendingar, og det skal vera om lag like mange
medlemmer---b-ak- kvar utsendi-ng.,..-Di-str-ik-t-s·sty-re t avgjer- ker- mange
medlemmer det skal vera bak kvar utsending.
§ 20 Årsmøtet i distriktet vel styre. Distriktsstyret står til svars andsynes
årsmøtet i distriktet. Det distriktsstyret som går av skal leggja fram
skriftleg melding om arbeidet sitt for årsmøtet.

·~

Ved Tiger konfeksjonsfabrikk i Trondheim ble en Kvinnefronter oppsagt.
Begrunnelsen var at hun hadde utdanning, og derfor kunne farven tes å lage
bråk. Kvinn efronten over hele landet deltok i stø ttearbeidet. (Foto:
Klassekampen)

prøve en paragraf i arbeidervernloven, som skulle gi vern mot usaklige oppsigelser i prøvetida. Hammerverk-arbeidernes kamp fikk støtte fra Kvinnefronten , men støttearbeidet kom først skil<J<.elig i gang da Kvinnefronten
forsto at politiske oppsigelser også er noe som rammer kvinner.
De offisielle begrunnelsene for oppsigelsene var forskjellige Ei jente fikk
beskjed om at hun var for mye syk, enda sykefraværet var under det som
Norsk Arbeidsgiverforening regner som gjennomsnitt. Dessuten hadde hun
ikke sagt fra om at hun var gravid da hun ble ansatt - to år tidligere! Ei jente
fikk høre at hun sydde for seint, enda hun var rask nok til å holde akkorden
etter bare to måneder på fabrikken. To jenter fikk beskjed om at maskinene
de jobbet ved ikke skulle bmkes lenger , men etter at jentene var ute av
fabrikken, ble det ansatt nye folk til å betjene maskinene. Tre jenter fikk vite
at de skulle erstattes med bedre kvalifisert arbeidskraft, likevel ble det ansatt
nye folk som ikke var bedre kvalifisert enn dem, etter at de var sagt opp.
De offisielle begmnnelsene for oppsigelsene var i seg sjøl både usaklige og
diskriminerende, og vi skal aldri godta f.eks . sjukefravær eller graviditet som
oppsigelsesgmnn. Det som også var felles for- oppsi-gelsene-var-a-t- den- offisieHe·- - - - - begmnnelsen bare var et påskudd for å bli kvitt fagpolitisk aktive jenter.
Kampen mot disse oppsigelsene var derfor en kamp for retten til å være
fagpolitisk aktiv på arbeidsplassene .
Mange av kvinnene reiste kamp mot oppsigelsene og Kvinnefronten gikk i
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§ 21 Distriktsstyret skal gå i brodden og leia arbeidet til Kvinnefronten i sitt
distrikt.
Det skal:
setja dei landsfemnande aksjonane til Kvinnefronten ut i livet i sitt
distrikt.
få i stand lokale aksjonar.
gjera kjent politikken til Kvinnefronten .
stå i nært samband med gruppene og medlemmene i distriktet, og be
dei om kritikk, råd og framlegg.
Distriktstyret er bindelekken mellom landsstyret og gruppene. Det må
arbeida for å betra sambandet mellom gruppene i distriktet , og for å
skipa nye grupper.
§ 22 I distriktsstyret sit minst fire medlemmer : forkvinne, skrivar, økonomistyrar og organiseringsstyrar. Dei avgjer skipnad i styret sjølve, og
kan skipa seg om på styremøte.
§ 23 Distriktsstyret kan arbeida for å oppretta underdistrikt der det er
høveleg, som i byar og tettstader. Gruppene innafor dette geografiske
området er med i underdistriktet. Distriktsstyret godkjenner underdistrikta og kan løysa dei opp. Vedtektene for distrikt i Kvinnefronten gjeld
for underdistrikt og.
·

sern som hadde 104 mill. kroner i overskudd i 1974. For å sikre fortsatt
overskudd, bestemte ledelsen at bedriften skulle rasjonaliseres og en del
arbeidere sies opp .
Det var de tretten kvinnene som jobbet på skurlaget, som ble sagt opp.
Vanligvis er det lettere å si opp kvinner enn menn, men denne gangen fant
ikke kvinnene seg i å gå stille og rolig hjem. De reiste kampen mot de
diskriminerende og usaklige oppsigelsene, krevde å få beholde jobbene sine,
og at ingen andre skulle sies opp i stedet.
Bedriftsledelsen, ledelsen i fagforeninga og et almannamøtevedtak på
bedriften gikk mot dem .
På et forhandlingsmøte mellom representanter for LO og NAF ble disse
partene enige om at sju av kvinnene skulle få beholde jobbene, resten av dem
skulle sies opp. Og i tillegg skulle seks menn miste jobbene sine. Dette
resultatet var ikke de tretten kvinnene fornøyd med, for det innfridde ikke
kravene de hadde stilt. Men støttebevegelsen for de oppsagte var ikke så
omfattende og sterk at det var mulig å drive kampen fram til full seier.
Kvinnene på Våler rei ste kampen for kvinners rett til lønna arbeid .
Kvinnefronten støttet dem, organiserte og ledet de landsomfattende støtteaksjonene. Det var en seier at sju av kvinnene fikk beholde jobbene, men bare
en halv seier fordi en ikke greidde å hindre alle oppsigelser.
Oppsigelsen av de tretten kvinnene på Våler skurlag var enda et eksempel
på hvordan kvinner brukes som arbeidskraftreserve. I denne kampen fikk vi
også se hvordan kapitaleierne og deres støttespillere bevisst prøver å splitte
kvinner og menn fra hverandre og hindre at alle står sammen i kampen.
Gjennom Våler-kampen lærte vi at det er nødvendig å slåss aktivt for å vinne
menn som allierte i kampen for kvinners rett til lønna arbeid, det er ikke nok
å bare si at en ikke ser på mennene som kvinnenes fiender. Enheten mellom
kvinner og menn er en forutsetning for at vi skal kunne vinne i kampen mot
kvinners og menns felles fiende: monopolkapitalen.
Våler-kampen betydde også et gjennombrudd i Kvinnefronten for å forstå
at det er nødvendig å fortsette støttearbeidet for en slik kamp over lang tid,
det holder ikke med å sende en støtteresolusjon og tro at det sikrer seieren.
Det var Våler-kampen som la grunnlaget for Kvinnefrontens kamp mot de
politiske oppsigelsene.

Landsmøte i Kvinnefronten

Kampen mot de politiske oppsigelsene
I krisetider er arbeidsgiverne særlig ivrige etter å si opp arbeidere som er
innstilt på å slåss for sine rettigheter. I løpet av 197 5 opplevde vi et ras av
usaklige ogpolitiske oppsigelser, som økte med utviklinga av krisa.
På Norsk Hammerverk i Stavanger ble en arbeider oppsagt, en dag før
prøvetida var ute , fordi han brukte for mye tid på vernearbeid. Fjorten av
arbeidskameratene hans ble sagt opp da de gikk til streik i protest mot
oppsigelsen. Hammerverk-arbeiderne gikk til rettssak mot bedriften for å

l

§ 24 Landsmøtet er det høgste organet i Kvinnefronten.
Kvinnefronten skal ha landsmøte annakvart år.
Landsstyret gjer vedtak om å kalla inn landsmøtet.
§ 25 Omframt landsmøte vert kalla inn når
landsstyret vedtek det
- grupper med i alt minst ein fjerdedel av medlemmene i Kvinnefronten gjer vedtak om å krevja det.
§ 26 Berre valde utsendingar har røysterett på landsmøtet. Medlemmer
landsstyret har framleggs- og talerett. Dei har ikkje røysterett.
Utsendingane skal veljast etter desse retningslinene:
Det skal vera om lag like mange medlemmer bak kvar utsending.
Utkantdistrikta kan få nokre utsendingar ekstra på kostnad av dei
største byane dersom det tykkjest rett.
Så mange grupper som råd skal vera med på landsmøtet.
Landsstyret avgjer kor mange medlemmer som skal stå bak kvar
utsending.
Landsstyret kan krevja beinveges val på utsendingar frå gruppene.
Landsstyret avgjer kor mange utsendingar gruppene kan velja på
grunnlag av medlemstal i gruppene.
Landsstyret kan gje høve til val av utsendingar på distriktplan,
dersom det er vanskeleg å halda landsmøte med utsendihgar frå alle
9
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gruppene. Grunnar kan vera pengeskort, praktiske vanskar o.l. Då vel
gruppene utsendingar til distriktsmøte, og distriktsmøtet vel utsendingar til landsmøtet på grunnlag av medlemstalet for distriktet.
Distriktsmøta bør velja utsendingar frå så mange ulike grupper som
råd.
§ 27 Landsmøtet vedtek program, vedtekter og endringar i begge.
§ 28 Landsmøtet vel landsstyre mellom dei mest aktive og røynde medlemmene i Kvinnefronten . Landsmøtet vel og varamedlemmer til landsstyret. Så sant råd bør medlemmene i landsstyret koma frå alle kanter av
landet.
Landsstyret svarer for arbeidet sitt til landsmøtet. Landsstyret skal
leggja fram skriftleg melding om arbeidet sitt for landsmøtet når det går
av.
§ 29 Medlemsavgifta til Kvinnefronten for kvar medlem vert fastsett på
landsmøtet. Landsstyret kan endra medlemsavgifta dersom økonomien
til Kvinnefronten krev det.

fra Kvinnefronten. Vi hadde lært at hvis ikke Kvinnefronten er med på å slåss
for retten til å streike, så er vi med på å underminiere et av kvinnenes viktigste
kampvåpen. Denne utviklingen viste seg bl.a. i at Kvinnefronten var raskt ute
med støtte da bønder gikk til skattestreik sommeren 197 5.
Hitrabøndenes skattestreik
Sommeren 1975 gikk bønder i Leksvik og på Hitra til skattestreik i
protest mot statens jordbrukspolitikk. Streiken ble motarbeidet og angrepet
av staten fra første stund, og den ble lagt ned før den rakk å vokse til en
landsomfattende aksjon.
Jordbruket sysselsetter en rekke menn og kvinner. En kraftig strukturrasjonalisering av jordbruket er en trussel mot norsk sjølberging, og vil føre til
at både kvinner og menn mister arbeidsplassene sine. Bøndenes skattestreik
fikk bred støtte fra Kvinnefronten over hele landet. Dette var første gang
Kvinnefronten deltok i en aksjon til støtte for små brukernes kår. Dette var et
framskritt i seg sjøl, og starten på en stor og omfattende kampoppgave .

Kvinneåret 1975:
Permitteringer og oppsigelser

Landsstyret
§ 30 På grunnlag av programmet til Kvinnefronten og andre vedtak frå
landsmøtet har landsstyret desse oppgåvene:
- leia Kvinnefronten politisk.
utvikla og setja ut i livet politikken til Kvinnefronten.
kalla heile Kvinnefronten til å ta del i landsfemnande aksjonar.
sjå til at grupper og distrikt vert trekte med i arbeidet til
Kvinnefronten.
leia det praktiske og økonomiske arbeidet i Kvinnefronten.
§ 31 Landsstyret avgjer skipnad sjølv. Dei kan gjera om skipnaden ved vanleg
fleirtalsvedtak på landsstyremøte. Landsstyret vel eit arbeidsutval.
Arbeidsutvalet skal minst ha desse medlemmene: Forkvinne , skrivar,
økonomistyrar og organiseringsstyrar.
Arbeidsutvalet i landsstyret har ansvar for å leia politikken til
Kvinnefronten til dagleg, og driv Kvinnefronten mellom landsstyremøta.
Arbeidsutvalet har sete i Oslo.
§ 32 Varamedlemmer har ikkje røysterett i landsstyret. Dei kan få vera med
på landsstyremøte dersom landsstyret ved tek det.
§ 33 Dersom medlemmer i landsstyret går ut i val perioden, kan landsstyret ta
- <:>pp- varamedlemmer-s<:>m- då- ver t- vanl ege- 1-andsstyremedlemmer med
fulle rettar. Landsstyret vel nye medlemmer ved å foreslå varamedlemmer kvar for seg, og ta dei opp ved vanleg fleirtalsvedtak. Landsstyret
kan ikkje ha fleire medlemmer enn det talet som vart vald på
landsmøtet.
10

KF diskuterte oljepolitikken våren 1974 med utgangspunkt i Stortingsmelding nr. 25 (1973 - 74) »Oljemeldinga». Vi slo fast at :
- vi gikk mot den planlagte nedlegging av 70 000 arbeidsplasser i de
konkurranseutsatte næringene, der det jobber flest kvinner.
- vi krevde lav utvinningstakt, ingen flere blokker sør for , og ingen
prøveboring nord for 62. breddegrad.
- konsentrasjonen av de nye arbeidsplassene i oljeindustrien ville øke alle
typer pendling.
- oljeaktivitet på de viktigste fiskebankene er en trussel både mot fiskeressursene og arbeidsplassene i fiske og fisketilvirkning.
Kvinnefronten pekte: altså på at en rekke arbeidsplasser , og især kvinnearbeidsplassene, var truet av omlegginga til »olje >>-økonomi. Men vi så på
kampen mot denne raseringa som en ganske langsiktig kamp, og vi hadde lite
ideer om hvordan kampen skulle føres . Vi var derfor lite forberedt da krisa i
den norske økonomien utviklet seg og førte til at raseringa av arbeidsplassene
tok større fart.
Til tross for bølgen av permitteringer og oppsigelser kom det i den første
tiden ikke til mye åpen kamp for å beholde arbeidsplassene. Og Kvinnefronten gikk ikke i spissen for å oppsøke permitterte og oppsagte kvinner for å
reise-kampen-sammen med dem. Et-u.n.nt.ak- er- K.v-i.nn et:r-Gn.teH-i-MGlde-sGm-tek- - - - kontakt med de permitterte kvinnene på Sea-Snack-fabrikkene. Det var
Våler-kvinnene som lærte oss at en kan og må slåss mot oppsigelsene.
Oppsigelsene på Våler skurlag.
Våler skurlag er en del av Norske Skogindustrier A/S, et monopolkon39
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Dette skjedde også i tariffoppgjøret 1974. Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund og Norsk Bekledningsarbeiderforbund, som organiserer arbeidere i den mest typiske lavtlønnsindustrien, fikk et elendig tariffoppgjør.
Likevel var det arbeidsplassene i fiske-, hermetikk-, tekstil- og skotøyindustrien som først ble rasert da krisa slo til i Norge. Det skulle vise at det ikke er
arbeidernes lønnskrav som »tar knekken» på bedriftene.
I tariffoppgjøret 1974 var Kvinnefronten for seint ute til å kunne innvirke på oppgjørsformen og selve kravene. I forbindelse med tariffoppgjøret
1976 satte derfor fronten tidlig igang diskusjonene og arbeidet. Vi tok
standpunkt for forbundsvise oppgjør og for at oppgjøret skulle omfatte
kravene om særvern av kvinner . Og vi oppfordret kvinnene til å delta aktivt i
tariffoppgjøret 1976.
Rengjøringsstreiken
I forbindele med tariffoppgjøret var det en rekke fagforeninger som gikk
til streik.
Sommeren 1974 gikk Norsk Arbeidsmannsforbund inn for streik blant
rengjøringskvinnene. Rengjøringskvinnene sto ganske sterkt i streiken. Det var
en tariffstreik, ledet av forbundet, og de fikk mye støtte og sympati. Likevel
godkjente forbundet etter noen uker et resultat som var lavere enn det
opprinnelige kravet, og avblåste streiken. Selv om en streik er støttet av
fagforeninga, så er det ikke sikkert at den fører fram til seier. Folk i streik
trenger all den støtten de kan få, men Kvinnefronten så den gang ikke
omfanget av det å være en kamporganisasjon for kvinner, og satte heller ikke
igang noe streikestøttearbeid for rengjøringskvinnene. Dette var et tilbakeskritt i forhold til KFs tidligere praksis. KF var aktiv både i forbindelse med
streiken blant Brattvågkvinnene og sjukepleierstreiken i 1972, og streiken
blant rengjøringskvinnene på Kongsberg i 1973.
Streikene høsten 1974
Utover sommeren , høsten og vinteren 1974 kom tre store streiker:
kjøttarbeiderne, heismontørene og telefonsentralmontørene. Disse .var alle
tariffstreiker, men var ikke spesielle »kvinnestreiken>, selv om det var kvinner
blant de streikende.
Streikene ble møtt med store angrep fra arbeidsgivernes og statens side.
Særlig de to siste, som ble møtt med trussel om lock-out og voldgift. Derfor
ble de etterhvert til kamp for selve streikeretten.
Disse streikene stilte et viktig spørsmål skarpt : Er det bare streiker der
kvinnene er i flertall, som angår Kvinnefronten? Kvinnefronten hadde en
tendens til å oppfordre til støtte til de streikende ut fra at de hadde koner, og
at det var kvinner blant de streikende. Men kjernen i disse streikene var
kampen for retten til å streike.
Det skjedde en utvikling i Kvinnefronten i forbindelse med disse kampene. Det var ingen Kvinnefrontgrupper som støttet kjøttarbeiderstreiken, som
var den første streiken, men telefonsentralmontørenes streik fikk støtte også

§ 34 Landsstyret gjev ut medlemsbladet og det offen tlege bladet til Kvinnefronten . Skriftstyra vert valde av landsstyret, som kan skifta dei ut.
Skriftstyra svarer for seg til landsstyret.
§ 35 Landsstyret kjem i hop minst to gonger i året.

Eigedomen tll Kvinnefronten
§ 36 Prinsipp for korleis eigedomen til Kvinnefronten skal brukast:
a) Grupper, distriktsorganisasjon og andre organ i Kvinnefronten kan ikkje
gjera seg av med eigedom på ein måte som strir mot vedtektene til
Kvinnefronten.
b) Med >>eige dom» meiner Kvinnefronten mellom anna: ·
Alle slags pengemiddel, m. a. det som står i kasse eller bank,
kontorutstyr, maskiner, anna lausøyre , fast eigedom, rett til !eige.
Vidare : aviser og tidsskrift som fronten gjev ut på ulike plan, og namna
på desse blada, alle former for kartotek, som medlemskartotek og
tingarkartotek, og all anna eige.
c) Dersom det er grunn til å tru at dei høgste organa i Kvinnefronten er
usamde i bruksmåten av eige må dei alltid godkjenna det fyrst.
Eigedomen må ikkje brukast på ein måte som strir mot vedtaka desse
organa har gjort.
d) Landsstyret kan fastsetja at dei vil føra over eigedom frå ei gruppe,
distriktsorganisasjon eller eit anna organ i Kvinnefronten til seg sjølv,
eller til andre organ i Kvinnefronten.
e) Dersom delar av ei gruppe går ut av Kvinnefronten, går heile eigedomen
til gruppa til den delen av gruppa som held fram i Kvinnefronten. Det
gjeld sjølv om den delen av gruppa som held fram å arbeida i
Kvinnefronten er i mindretal.
f) Dersom heile grupper anten går ut, vert nedlagde, misser medlemskapen
eller på annan måte sluttar å arbeida for Kvinnefronten, så går all
eigedom til Kvinnefronten, anten ved distriktsorganisasjonen eller ved
landsstyret.
g) Dei same reglane gjeld for distriktsorganisasjoner og alle andre organ
som Kvinnefronten opprettar.
h) Dersom medlemmer går ut av landsstyret i Kvinnefronten, går eigedomen til eit samla fleirtal i landsstyret. Dette gjeld når dette fleirtalet har
gått fram i samsvar med vedtektene, og har kalla inn landsstyremøte
eller landsmøte dersom det er kome krav om det som svarar til
vedtektene.
i) Dersom grupper, distriktsorganisasjoner eller andre organ i Kvinnefronten fylgjer mindretalet i landsstyret, går eigedomen deira til fleirtalet i
landsstyret på vanleg måte.
11

38

www.pdf-arkivet.no (2018)

Kvinnefronten og andre organisasjoner
§ 3 7 Kvinne fron ten kan samarbeida med andre organisasjoner der det tener

føremålet til Kvinnefronten.
§ 38 Kvinnefronten kan stå saman med andre organisasjoner i ein sams
organisasjon dersom det politiske grunnlaget ikkje strir mot programma
til Kvinnefronten.
Landsstyret kan gjera vedtak om det.
§ 39 Kvinne fronten arbeider for at så mange medlemmer og andre kvinner
som råd er, skal fagorganisera seg og vera aktivt med i fagleg arbeid.

Hvorfor greidde vi ikke å gjøre noe med daghjemsloven?
Hele behandlingen av daghjemsloven gikk svært raskt, og foregikk samtidig med siste fase av kampen for at den nye abortloven skulle bli en lov om
sjølbestemt abort. Daghjemsloven og den nye abortloven ble vedtatt med bare
noen dagers mellomrom.
Kvinnefronten drev propaganda mot loven, men vi organiserte ikke kamp
mot den. Og for å vinne er det nødvendig å samle alle med felles mål til felles
kamp . Et eksempel på det er seieren i aksjonen mot høyere priser på
daghjemsplassene i Oslo.
I Oslo vedtok bystyrets finansutvalg enstemmig at prisene på daghjemsplassene skulle økes høsten 1974. Mot dette organiserte foreldre, ansatte på
daghjemmene og andre seg, og reiste en storm av protester. KF støttet og
deltok i aksjonen. Resultatet av kampen ble at formannsskapet gikk mot
finansutvalgets vedtak, og prisene ble ikke hevet .

Tariffoppgjørene
Rett etter Landsmøtet 1974 opprettet Landsutvalget et faglig utvalg som
begynte arbeidet sitt med å jobbe med tariffoppgjøret. Kravene som var stilt i
de forskjellige forbundene var for dårlige alt før forhandlingene startet. Faglig
utvalg oppfordret derfor Kvinnefrontgruppene til å lage lokale aksjoner på
parolen »Stem nei og still nye krav». Tariffoppgjøret 1974 skjedde forbundsvist. Det betydde at en rekke fagforeninger kunne gå til streik og slåss for å
oppnå bedre resultater enn forhandlingene hadde gitt. Ved forbundsvise
oppgjør kan dessuten sterke forbund gå i spissen for å trekke lønnsnivået opp ,
og dette er til gavn for folk i lavtlønnsbransjene, der det særlig jobber mye
kvinner.
To viktige saker i forhold til kvinnene i tariffoppgjøret 1974 var:
- · »Kvinnekravene» i Norsk Tjenestemannslag
Fra flere foreninger i NTL ble det stilt krav om lengre svangerskapspermisjon, rett til fravær ved barns sykdom, kortere arbeidstid for småbarnsforeldre, alt med full lønnskompensasjon, og det ble stilt krav om bedriftsdaghjem. Disse kravene ble avvist av forbundsledelsen som »ikke tariffkrav» og
>>luksu·s>>-krav. Det er viktig å reise disse og andre særkrav for .kvinner i
forbindelse med tariffoppgjørene. Når det gjelder parolen om kortere arbeidstid for småbamsforeldre har vi endret den til et krav om kortere arbeidstid for
alle.
- Kan en stille høye lønnskrav i svake og utsatte næringer?
--A.trr-1"~ 7"4--sto-

det dårlig ttl- me-d- en- del- b-eli1tfte-n-kmrkUTFa-rrs-eut·s-a1te
næringer. Dette skyldtes både konkurransen fra utlandet , arbeidsgiveravgiften
til staten og omlegginga til >>olje>>-økonomi i Norge. Tidligere i krisetider har
ideen om at arbeiderne skal la være å kreve lønnsøkning for å >>redde>>
bedriften, slått igjennom i mange fagforbund, og også blant arbeiderne sjøl.
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Kvinnefronten 1967-77
Hvordan slåss Kvinnefronten?
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diskuterte stort sett ikke de viktige sidene ved dette lovforslaget, debatten
dreidde seg mest om barnehagene skulle ha kristen formålsparagraf.
Daghjemslova ble feid igjennom i Stortinget i mai 1975 , bare elleve dager
etter at det endelige forslaget til lov var ferdig.

Kvinnefronten er en partipolitisk uavhengig organisasjon som vil samle
ulike grupper av kvinner med felles kampgrunnlag i kampen mot økonomisk
utbytting, og politisk , seksuell og kulturell undertrykking.
Kvinnefronten ønsker å samle flest mulig kvinner på vår pl attform til
kamp mot all kvinneundertrykking, for frigj øring av kvinnene.
Ut fra vår plattform og vårt handlingsprogram vil vi mobilisere enkel tpersoner, grupper og organisasjoner til å stå sammen med oss bak kravene , og
samarbeide med andre organisasjoner og grupper som fremmer samme krav
som oss.
Gjennom frontens 4 år lange kamp , har fronten høstet viktige lærdommer
når det gjelder hvordan vi slåss.
Vi lærte av abortkampen og daghjemskampen at seier bare kan nås
gjennom å mobilisere alle med felles interesser bak kravet, og hele tiden
gjennom diskusjon og oppsummering sikre at kampen utvikler seg rett. Vi
kan ikke overlate til parlamentariske organer å gi oss det vi krever, men stole
på den styrken organiseringa av mange med felles interesser er i kampen.
Vi lærte av Vålerkampen at kampen må føres på to plan. Kvinnefronten
må organisere de som er villige til å slåss på kravet. Samtidig må vi arbeide for
å overbevise de som ut fra egne og felles interesser bør stå sammen med oss,
men som i dag (eller på det gitte tidspunkt) ikke er villige til det.
Kvinnefrontens virksomhet og styrke er avhengig av og basert på kvinnefrontgruppenes aktivitet og kampevne. Kvinnefronten har valgte politiske
styrer på gruppeplan, distriktsplan og landsplan. Kvinnefronten driver landsomfattende fellesaksjoner når kampen krever det.
Kvinnefronten får ikke penger fra andre enn seg sjøl og de som støtter
fronten og dens aktiviteter. Vår slagkraft og evne til kamp er helt avhengig av
godt økonomisk arbeid, og av at vi samler også økonomisk støtte fra de som
støtter vår kamp politisk.
Kvinnefronten legger stor vekt på å drive aktivt rekrutteringsarbeid. Det
er viktig at vi er mange som slåss for kvinnefrigjøring.
Kvinnefronten utgir avisa »Kvinnefront». Den er vårt viktigste middel til å
spre politikken vår.
13
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KF var den eneste av kvinneorganisasjonene som påpekte hvor dårlig den
nye loven er, og den eneste som ikke la ned kampen for sjølbestemt abort.
Resultatet ble at hetsen skyllet over KF i avisene. Vi ble beskyldt for å gå mot
kvinnenes interesser ved å forkaste en lov som »tross alt ville innebære en
forbedring for abortsøkende kvinner. » Vi fikk lære at når en reiser kampen, så
blir en angrepet. Gang på gang opplevde vi at vi ikke fikk slippe til i avisene
med innlegg, at vårt syn konsekvent ble forbigått i radio og fjernsyn. Motstanderne av sjølbestemt abort fikk , og får, for det meste råde grunnen alene.
Det betyr at den eneste sikre måten vi har for å gjøre synet vårt kjent, er
gjennom den aktiviteten vi skaper sjøl.
Hvorfor tapte vi kampen for sjøl bestemt abort?
Gjennom vårt propaganda-arbeid vant vi støtte fra mange for kravet om
sjølbestemt abort. Men disse ble ikke organisert til kamp for dette kravet. Det
var riktig av Kvinnefronten å ta initiativ til Kvinneaksjonen for sjølbestemt
abort, men denne aksjonen burde vært en organisering av alle som ville slåss
for dette ene kravet - sjølbestemt abort. Istedenfor ble Kvinneaksjonen et
utvalg med representanter fra forskjellige kvinneorganisasjoner. Det var riktig
å opprette Kvinneaksjonen , men det var også riktig å oppløse den da det ikke
lenger var enighet om å fortsette kampen for sjøl bestemt abort.
I abortkampen la vi for mye arbeid i å legge press på de enkelte
stortingsrepresentantene. Vi krevde at partiene utenom DNA og SV skulle
stille sine representanter fritt, fordi vi visste at noen av dem var for sjølbestemt abort. Først i siste del av kampen stilte vi parolen »Støtt kvinnenes
krav», og rettet mesteparten av arbeidet inn på å reise en massebevegelse som
kunne presse Stortinget til å fremme og vedta en lov om sjølbestemt abort.
Men da var det for sent - i denne omgangen

Hvllken situasjon kjemper vi i?
Norge og resten av verden er rammet av ei stadig økende krise.
Kontrollen over ressurser og markeder blir viktigere for imperialistene
ettersom denne krisa skyter fart. Den imperialistiske truselen mot verdens
folk øker.
Stadig fler folk reiser seg til kamp , og frigjør seg fra imperialismen. Dette
forsterker også krisa for imperialistene. De største imperialistmaktene griper
til desperate midler for å holde på kontrollen sin. USA og Sovjet ruster som
aldri før , og kampen dem imellom om herredømmet i verden skjerpes. De
representerer en spesiell truse! for verdens folk. I Norge tviholder USA på
kontrollen sin , mens Sovjet ruster i nord , og øver press mot Norges krav om
sjølråderett på havet og på Svalbard.
Det er krise også i den norske økonomien . I over et år har vi hørt daglige
meldinger om-nedlegging a-v- og-innsknmk-ningez:--ved-bed-ri.fter-,--Å-rsakene sies å
være -»sviktende ordretilgang». Bedriftene får ikke solgt varene sine til de
prisene de forlanger, og opparbeider store lagre.
I de høyt industrialiserte landene flyttes kapital fra mindre lønnsom
industri til industri som gir større fortjeneste. Produksjon med lav lønnsomhet
14

.,

Daghjemskampen
Over hele landet har KF drevet mye med daghjemsarbeid , og ved siden av
kampen for sjølbestemt abort, er det denne saken KF har jobbet mest med.
På mange plasser har arbeidet bestått i å finne ut hvor stort behovet er for
daghjem. Andre steder har en slåss direkte for å få igang drift av daghjem,
eller hindre nedlegging.
»Førskoleutredninga» (NOU nr. 39 / 1972) viste at stat og kommune tjener
. på drift av daghjem . Tross dette kom det i begynnelsen av 1975 et forslag til
lov om barnehager som sa at :
- foreldreandelen av utgiften til drift av daghjem skal øke til 50 % fram til
198-1~
. ----kommunene skal ha rett, men ikke plikt til å bygge daghjem.
- det skal ikke være maksimal-priser på daghjemsplassene.
KF slo fast at en slik lov ville styrke kapitalens og statens muligheter til å
regulere tilgangen av kvinner på arbeidsmarkedet. Aviser og massemedia
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Fra Kvinnefrontens aksjon utenfor SVs samlings kongress i Trondheim 19 75.
(Foto : Klassekampen)
Fordi Norsk Kvinneforbund og Norsk Kvinnesaksforening ikke ville
støtte Kvinnefrontens krav om at lovforslaget måtte forkastes, og fordi de
ikke ville stille krav til SV, var det ikke mulig å fortsette samarbeidet i
Kvinneaksjonen. Norsk Kvinneforbund og Norsk Kvinnesaksforening foreslo
at Kvinneaksjonen skulle »legges på is» en stund, at den senere kunne drive en
kampanje for prevensjonsopplysning, og så ta opp spørsmålet om sjølbestemt
abort igjen i forbindelse med Stortingsvalget 1977. Kvinnefronten gikk imot å
legge ned abortkampen, og Kvinneaksjonen ble derfor oppløst.
Kvinnefronten fortsatte kampen. Vi opprettholdt parolen med krav til
DNA og SV, men endret kravet til de andre partiene. Det er ikke spørsmål om
at noen kan »stilles fritt»; vi krever at alle Stortingspartier støtter kravet om
sjølbestemt abort. Kvinnefronten fortsatte å aksjonere på kravet om sjølbestemt abort til »kompromiss»-loven ble vedtatt i mai 1975, med DNAs og
SVs stemmer.
Etter at loven ble vedtatt, prøvde en rekke motstandere av sjølbestemt
abort å få folk til å tro at loven innebærer en »snikinnføring» av sjølbestemt
abort, og de satte igang en hetskampanje mot abortsøkende kvinner. I mange
distrikter er kvinnene blitt stående uten mulighet for å få utført abort, fordi
personalet på en del sykehus nekter å utføre aborter. KF har tatt sterk
avstand fra hetsen mot de abortsøkende kvinnene og »samvittighets»kampanjen blant helsepersonalet, og vi holder fast ved at den nye loven er et
svik.

flyttes til andre land med billig arbeidskraft. I Norge har kapitalen blitt flyttet
f.eks. fra TEKO-industrien til olja, og Askim Gummivarefabrikk flyttet produksjonen til Malaysia. Denne utviklinga har pågått gjennom flere år.
Dette fører til nedlegging av arbeidsplasser, oppsigelser og permitteringer i
stort omfang. Det rammer kvinnene hardest, fordi flertallet av arbeiderne i
disse næringene er kvinner.
Men også arbeiderne i annen industri får føle virkningene av krisa på
kroppen. De store konsernene går til innskrenkninger og rasjonalisering for å
opprettholde og sikre fortjenesten. Norske Skogindustrier hadde et overskudd
på l 04 mill. kr. i 197 4. Likevel rasjonaliserte de bort arbeidsplassene til
kvinnene på Våler Skurlag. Også her rammes kvinnene - når noen skal sies
opp, er det kvinnene som må gå først.
Staten bidrar til arbeidsløsheten blant kvinnene, både gjennom sin økonomiske politikk, og som arbeidsgiver. F.eks. skal 5000 kvinnearbeidsplasser i
Televerket bort innen 1982, gjennom en rasjonalisering som er i full gang. I
Postverket har det pågått rasjonalisering gjennom flere år.
Staten prioriterer også bevilgninger til investeringer i mer lønnsom industri, som olje- og verkstedindustrien. På statsbudsjettet for 1976 er dette økt
med 299 %. Samtidig fryses, og strammes det inn på , bevilgningene til
»uproduktive» sektorer, slik som skoleverket, helse- og sosialsektoren. Dette
betyr færre arbeidsplasser for kvinner, og dårligere tilbud f.eks. til utdanning
og barnehageplasser.
Arbeidsløsheten vinteren 1975/76 er den største vi har hatt i Norge etter
2. verdenskrig. I tillegg til den registrerte arbeidsløsheten , må vi regne et stort
antall arbeidsløse kvinner og ungdom. De registrerer seg ikke som arbeidsløse,
fordi de vet det ikke fins jobber på stedet.
Krisa gjør også at prisene stiger raskere .
I økonomiske nedgangstider, brukes reaksjonær kvinneideologi for å
»rettferdiggjøre» at kvinnene mister jobben. Vi ser at ideene om at kvinnene
blir forsørget, og at de har sin viktigste oppgave i hjemmet med omsorg for
barna, blir spredd mer og mer aktivt.
Vi ser også at den grovt kvinnefiendtlige pornoen i dags- og ukepresse
øker. Med den utnyttes kvinnekroppen hardere økonomisk, samtidig med at
de falske mytene om kvinnene forsterkes for ytterligere å svekke vår kamp og
våre rettigheter.
Selve retten til å kjempe blir også grovt angrepet. Antallet politiske og
usaklige oppsigelser øker, og varsler om at det vil bli tyngre å slåss ettersom
krisa utvikler seg.
Situasjonen til kvinnene er preget av krisa. Alle områder av kampen
merker det. Men samtidig med at utbyttinga og undertrykkinga øker, vokser
også motstanden mot den.
Alt dette må vi ta hensyn til i de konkrete arbeidsoppgavene framover.
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Kampen mot imperialismen internasjonal solidaritet
Resolusjonen fra kvinnekonferansen i Mexico 1975 slo fast hva som må
være grunnlaget for den internasjonale solidariteten i kvinnearbeidet.
Internasjonal solidaritet er å slåss for frigjøring i eget land, samtidig som
vi støtter frigjøringskampene internasjona:Jt. Imperialismen må overvjnnes, og
nasjonal sjølråderett etableres for at kvinnene skal kunne nå frigjøring . Kvinnene må delta aktivt i folkenes frigjøringskamper. Enheten mot felles fiende
er avgjørende for seier i kvinnekampen internasjonalt, og for verdens folks
frigjøring fra imperialisme og fascisme .
Vi må være forberedt på at imperialismens økonomiske og militære
utbytting og undertrykking vil øke over hele verden, også i Norge. Nasjonale
frigjøringskamper vokser i antall og styrke, og stadig fler folk trenger vår
støtte.
Kvinnefronten vil øke det internasjonale solidaritetsarbeidet. Vi må reise
kampen mot all imperialisme, særlig mot den spesielle truselen som Sovjet og
USA representerer mot verdens folk. Vi må støtte denne kampen verden over.
Vi må reise motstand også mot den imperialismen som den norske monopolkapitalen står for i andre land.
Kvinnefronten vil kjempe mot all imperialisme i Norge , for norsk suverenitet og sjølråderett over hav- og landområder. Kvinnefronten slutter opp om
kravet om 200-mils fiskerigrense innen utgangen av 1976.

Utover høsten 1974 ble det jobbet for å spre informasjon og samle støtte
for kravet om sjølbestemt abort. Den 29. oktober var en stor og vellykket,
landsomfattende aksjonsdag.
Rett før aksjonsdagen gikk Nyfeministene ut av Kvinneaksjonen. De
mente at det ble lagt for stor vekt på abortlovens økonomiske , sosiale og
geografiske urettferdighet. De mente1 at det var viktigere å se kravet om
sjølbestemt abort som en del av »kjønriskampem>, og at sjølbestemt abort først
og fremst var en måte å frata mennene muligheter til å kunne bestemme over
kvinnekroppen. Det hadde lenge vært uenighet om grunnlaget for kravet om
sjølbestemt abort i Kvinneaksjonen, og Nyfeministenes brudd var et resultat
av de diskusjonene som hadde vært føFt.
Den 31. oktober var det prøveavstemning i Stortinget på spørsmålet om
sjølbestemt abort i forbindelse med b~handlingen av »Familiemeldinga». Det
ble et knapt flertall mot sjølbestemt abort fordi en av representantene for
Sosialistisk Valgforbund stemte mot. Dermed var saken såkalt »avgjort». Både
DNA og SV vasket sine hender, og forsøkte å skyve skylda på hverandre. Og
alle utenom KF ga opp kampen - vi ville ikke finne oss i sviket. KF stilte
parolen: »DNA og SV: innfri valgløftene- frem lov om sjølbestemt abort stem enhetlig fon>. Kravet til de andre partiene var at de skulle stille sine
representanter fritt.
l
Etter prøveavstemningen i Stortinget ble Kvinneaksjonen handlingslammet pga. uenigheter om hvordan kampen skulle føres videre. Norsk
Kvinneforbund og Norsk Kvinnesaksforening ville ikke godta KFs krav til SV
om å fremme og stemme enhetlig fo r en lov om sjølbestemt abort. Motsetningene i Kvinneaksjonen ble skjerpet da regjeringen la fram forslag til ny
abort-lov. Lova var en såkalt »kompror/liss»-lov, som skulle være en forbedring
i forhold til den gamle loven fordi lden skulle nevne sosiale forhold som
grunnlag for å få abort. Norsk Kvinneforbund og Norsk Kvinnesaksforening
mente at loven ville være en forbedring for abortsøkende kvinner fordi
kvinnen selv kunne søke abort, uten å måtte gå veien om en lege.
Kvinnefronten var den eneste som avviste »kompromisslovem>. Så lenge
nemndsystemet opprettholdes, vil enhver abortlov fungere urettferdig Den
nye loven ville bli et tilbakeskritt i l forhold til den gamle fordi den gir
nemndene større makt. Etter den gamle ordningen hadde kvinnen krav på å få
veiledning når hun søkte abort, og alle opplysninger om hennes situasjon
skulle samles og sendes med søknaden til nemnda. Etter den nye loven er det
opp til nemndene å bestemme hvor mye opplysninger de vil skaffe seg om den
situasjon kvinnen er i, og det er opp til nemndene om de vil tilby kvinnen
rådgivning, hvis hun ikke selv ber om 5et. Retten til rådgivning er da avhengig
-av-at-kvinnen~vet om1at hun har denne retten, og at liun selv gjør noe for å
bruke retten . Den nye abortloven er også verre enn den gamle , fordi den gir
helsepersonale mulighet til å nekte å utføre abort. Den åpner mulighet for at
det kan opprettes »abortklinikker», fordi den ikke stiller krav om at abort skal
utføres på offentlig helseinstitusjon .
1
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For hvem-?
En front kan velge ulike oppgaver som de viktigste, og den kan reise ulike
krav i forbindelse med kampoppgavene. Når den gjør det, så må den bestemme seg hvem den vil sl åss for, og hvem den vil rette kampen mot. Kvinnefronten har i prioriteringa av oppgavene tatt utgangspunkt i det som angår et
flertall av norske kvinner, og særlig arbeiderklassens kvinner, slik som kampen
for flere daghjem , for sjølbestemt abort og mot raseringa av kvinnearbeidsplassene. Kvinnene i arbeiderklassen har dårligst råd til å betale en dagmanna
når de ikke får ungene inn på daghjem, eller til å kjøpe seg en illegal abort når
nemnda avsl år søknad. Arbeiderkvinner som er i jobb, arbeider for det meste i
lavtlønnsindustrien. De mer enn andre har interesse av at det blir reist
skikkelige krav til tariffoppgjørene , både når det gjelder lønnskrav og når det
gjelder særkrav for kvinner.
Når Kvinnefronten har tatt opp disse sakene, så har vi i innrettinga av
kampen gått mot ideen om at det er »mennene» eller »manns-samfunnet» som
er årsak til at det ikke fins daghjemsplasser til alle unger eller arbeidsplasser til
alle kvinner og menn. Kampen har vi rettet mot kapitalen, f.eks . mot
monopolbedriften Norske Skogindustrier A/S da den rasjonaliserte bort arbeidsplasser på Våler Skurlag, mot stat og kommune i kampen mot rasjonaliseringa i Televerket og i daghjemskampen , og mot Storting og regjering i
kampen for sjølbestemt abort.

Kampen for sjølbestemt abort
Kvinnefronten stilte krav om at kvinner skal ha rett til å bestemme når de
vil føde barn, rett til rådgivning for abortsøkende kvinner og rett til prevensjonsveiledning for alle kvinner. På dette grunnlaget reiste vi kampen for
sjølbestemt abort.
Da KFs landsmøte 1974 prioriterte kampen for sjølbestemt abort, visste
vi a-t saken ville bli aktuell. SV og DNA stilte til valg i 1973 med sjølbestemt
abort på programmet, og de varslet at de ville ta saken opp i Stortinget. Men
saken ble ikke reist , - spørsmålet om sjølbestemt abort ble gjemt bort i
meldinga om »Barnefamiliens levekår», og det ble fort klart at hverken DNA
eller SV ville slåss saken igjennom i Stortinget.
Da meldinga om »Barnefamilienes levevilkår» kom våren 1974, krevde KF
at spørsmålet om sjølbestemt abort måtte skilles ut av meldinga og tas opp
som egen sak. Bl.a. ble det i Oslo satt igang en underskriftsaksjon til støtte for
dette kravet.
For å gjøre kampen for sjølbestemt abort så sterk og slagkraftig som
mulig, tok KF initiativ til å danne »Kvinneaksjonen for sjølbestemt abort».
Norsk Kvinnesaksforening, Norsk Kvinneforbund og Nyfeministene sluttet
opp om aksjonen . Grunnlaget for samarbeidet var parolen »Sjølbestemt abort
- nå». Kvinneaksjonen ble opprettet bare i Oslo og Trondheim, ellers i landet
ble ab ortkampen drevet av Kvinnefrontgruppene.

Kvinnefronten støtter samenes kamp mot å bli undertrykt som nasjonal
minoritet.
Vi støtter det islandske folks kamp for fiskerigrensa. Kampen er den
samme som vår, mot felles fiende .
Kvinnefronten vil arbeide for oppfølging av Mexico-resolusjonen. En
viktig del av vårt internasjonale solidaritetsarbeid er å støtte dagskampen til
kvinner i andre land , slik vi gjorde med rengjøringsstreiken i Sverige, abortkampen i Italia, og kampen mot dødsdommene i Spania.
Internasjonal solidaritet er viktig også fordi norske kvinner trenger stø tte
til kampen fra andre lands kvinner og menn . Kvinnefronten vil undersøke og
styrke kontakten med kvinneorganisasjoner i andre land. Vi vil derfor utgi en
internasjonal avis, hvor vi forteller om kvinnenes kår i Norge og det arbeidet
Kvinnefronten driver.

Kampen for arbeidsplassene
Kvinnene er reservearbeidskraft. Vi nektes retten til lønna arbeid . Vi
trekkes ut og inn av arbeidslivet med svingende konjunkturer. Vi er lavtlønte
og B-arbeidere når vi har jobb .
Vi reiser krav om rett til lønna arbeid , og arbeidsplasser der vi bor.
Det som nå skjer er at kvinnearbeidsplassene raseres i stor stil. Denne
raseringa rammer også kvinnene i landbruk og fiske . Livsgrunnlaget er truet av
Statens jordbrukspolitikk, av oljeutvinninga, av rovdrifta på fiskeressursene og
imperialismen på havet.
Stort sett fins det ikke annet tilbud om arbeid for kvinnene på de stedene
raseringa i dag er størst.
Vi må slåss mot denne raseringa av arbeidsplassene , mot nedlegging,
permitteringer og oppsigelser. Vi må ikke godta at kvinnene mister arbeidsplassene i krisetider, eller at kvinnene sparkes ved innskrenkinger og rasjonalisering. Vi må kreve at Staten sikrer sine arbeidsplasser.
Statens »tiltak for å opprettholde sysselsetting og produksjon» har ikke
hjulpet på situasjonen. Bare vår egen kamp kan gjøre det.
Fordi kvinnene rammes først og hardest av raseringa av arbeidsplassene,
har vi størst interesse av å reise kampen mot den. Men menn rammes også. Vi
må stå sammen med dem i kampen, mot alle oppsigelser og permitteringer.
For å kunne gjøre det, må vi føre en hard kamp for å overvinne de diskriminerende ideene som splitter oss, og som brukes mot felles kamp . Solidariteten
mellom oss er vår største styrke i kampen. Splittelse hindrer den, og tjener
bare våre fiender.
Kvinnefronten støtter den kampen kvinner og menn i jordbruk og fiske
har reist for bevaring av livsgrunnlaget.
Kvinnefronten støtter kravet om senking av utvinningstakten i oljevirksomheten, mot boring nord for 62 breddegrad.
17
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Kampen mot raseringa av kvinnearbeidsplassene må være Kvinnefrontens
mest prioriterte oppgave. Vi må reise kampen blant kvinnene, og aktivt støtte
kampene og aksjonene mot oppsigelser og permitteringer.

Den faglige kampen
Flertallet av kvinner i arbeidslivet er i lavtlønnsyrker , og gjennomsnittslønna ligger langt under menns. Mange kvinner arbeider på deltid, korttidsansettelse og i sesongarbeid, med usikre ansettelsevilkår og få rettigheter.
Kvinnenes viktigste krav i den faglige kampen er
kravene om lik lønn for likeverdig arbeid, og heving av lønna i lavtlønnsyrker og for ufaglærte. Minstelønn må kunne forsørge en familie.
Kvinner som arbeider på deltid, eller har korttidsansettelse, må ha alle
rettigheter som fast ansatte. Det må være lik prøvetid for ufaglærte og
faglærte, og ingen må kunne sies opp på usaklig grunnlag, heller ikke i
prøvetida.
Arbeidsuka må kortes ned , og arbeidsdagen på lengre sikt reduseres til
6 timer, uten senking av lønna. Dette må gjelde for alle , ikke bare for
småbamsforeldre. 8-timersdagen er ikke reell i dag, bl.a. på grunn av lange
arbeidsreiser og tvungen overtid. Dette rammer alle som er i jobb, og de
som er hjemme.
Kvinnene må ha særrettigheter i arbeidslivet for å ha virkelig rett til lønna
arbeid. Vi vil mobilisere så mange som mulig bak disse særkravene. Disse
rettighetene, som ikke må få konsekvenser for lønn, ansettelse eller ansiennitet , er:
6 mndr. svangerskapspermisjon, med omsorgspermisjon for fedre
- rett til fravær for foreldre ved barns sjukdom, lik vanlig sjukefravær
- lettere arbeid og spesiell beskyttelse mot gifter o.l. i forbindelse med
graviditet.
- ammepauser med full lønn innafor alle yrker.
I krisetider er det spesielt viktig å stille krav om rettigheter ved permitteringer og oppsigelser. Arbeidsløshetstrygda og lønna ved permitteringer må
heves kraftig, og gjelde for alle, uansett ansettelsestid eller forsørger byrde.
Tradisjonelt har kvinnene stått svakt i den faglige kampen, og organisasjonsprosenten er lav .
Kvinnefronten er ingen fagforening. Vi har ikke forhandlingsrett ved,
eller driver, tariffoppgjør. Kvinnefronten vil arbeide for at kvinnene fagorganiserer seg, og tar opp kampen for sine krav i fagbevegelsen, sammen med sine
arbeidskamerater-:-Aile~gmpper-av-ansatte skal ha rett--tii-fagorganiserirrg:
For at kvinnene skal ha mulighet til å delta i den faglige kampen, må
forholdene legges tilrette. Det må være rett til fagforeningsvirksomhet i
arbeidstida, og kompensasjon for pass av barn ved kurser o.l. som medfører å
være borte fra hjemmet.

18

Prioritering av oppgavene
Kvinnefronten har siden starten lagt vekt på å samle kreftene om, og
jobbe mer med, noen arbeidsoppgaver framfor andre. Dette har vi gjort både
fordi noen oppgaver er viktigere enn andre, og fordi Kvinnefronten trenger
felles kamperfaringer. Prioriteringene har fulgt de krav som kampen har stilt.
Landsmøtet 1974 vedtok et handlingsprogram som satte tariffoppgjøret
1974·, kampen for sjølbestemt abort og for flere daghjem, som de viktigste
oppgavene for Kvinnefronten. Kvinnefrontens Landsutvalg har endret prioriteringa når situasjonen har krevd det. Fra våren 1974 var kampen for
sjølbestemt abort Kvinnefrontens hovedoppgave. Våren 1975 vedtok Landsutvalget at Kvinnefrontens viktigste oppgave var å støtte Våler-kvinnenes
kamp. Sommeren, og høsten og vinteren 1975 konsentrerte Kvinnefronten
kreftene om kampen mot virkningene av den økonomiske krisa, først og
fremst mot raseringa av arbeidsplassene og mot politiske oppsigelser. Dessuten
forberedte hele fronten seg til Kvinnefrontens tredje landsmøte i februar
1976.
Kampen for flere daghjem og trygge fødehjemsplasser har ikke vært
hovedoppgave for hele Kvinnefronten samtidig, men mange Kvinnefrontgrupper har prioritert disse kampene høyt, ut fra en vurdering om hva som var
det viktigste kampområdet på stedet. Kvinnefrontgruppene har vist evne til å
samle kreftene om noen oppgaver, istedenfor å gjøre litt med alle ting .
Har Kvinnefrontens prioritering av oppgavene vært rett ut fra de krav
som kvinnekampen i Norge har stilt? Ja, for det meste har den det. Men vi
kom seint igang med kampen mot raseringa av kvinnearbeidsplassene og de
politiske oppsigelsene. Og vi gjorde en stor feil da vi ikke mye tidligere og i
mye større grad gikk i spissen for å reise støtten til kvinner som slåss for
frigjøring i andre land.

31

www.pdf-arkivet.no (2018)

Beretning for
kvinnefronten· 197 4-76
Kvinnekampen i Norge ble gjenreist i begynnelsen av 1970-åra, og
Kvinnefronten ble stiftet i 1972. Dette skjedde etter den økonomiske blomstringstida i norsk økonomi i 1960- og begynnelsen av 1970-åra. Kvinnene ble
da ønsket velkommen ut i arbeidslivet, det var bruk for en del av arbeidskraftreserven.
Grunnlaget for KF har fra starten vært : kamp mot all kvinneundertrykking - for frigjøring av kvinnene. KFs andre landsmøte ble holdt i 1974
og stilte kravet om kvinners rett til lønna arbeid i sentrum. Dette ble gjort i en
tid da »kvinnesakem>seilte i sterk medvind. Omleggingen av norsk økonomi til
>>Olje»-økonomi ville bety nye arbeidsplasser for kvinnene, - sa DNAregjeringa. Og FN slo på stortromma og erklærte at 1975 skulle være Det
Internasjonale Kvinneåret.
Medvinden snudde seg til motvind. I løpet av 1975 utviklet det seg en
krise i norsk økonomi, og den ble forsterket av krisa i verdensøkonomien. Det
internasjonale kvinneåret ble feiret med malurt i begeret: tusenvis av norske
kvinner ble arbeidsløse da store deler av beklednings-, skotøy- og fiskehermetikkindustrien ble rammet av krisa. Og Stortinget vedtok en daghjemslov og
en ny lov om svangerskapsavbrudd, - men det var langt fra å være en lov som
tok sikte på å dekke behovet for daghjem og det var ikke en lov om
sjølbestemt abort.
Men »kvinne»-året 197 5 førte også noe godt med seg: frigjøringskampene i
Vietnam og Kambodsja ble ført fram til seier. USA-imperialismen led et
alvorlig nederlag. Og på kvinnekonferansen i Mexico sto kvinnene fra landene
i den tredje verden fram og hevdet at kvinnekampen må rette seg mot
imperialisme, kolonialisme og rasisme. 197 5 viste at folkenes frigjøringskamp
er i framgang.
KF lever ikke i et tomrom. KF har utviklet seg i takt med verden
omkring, og de kampene som er blitt reist, har ført KF skritt for skritt videre.
Resultatet er blitt en utvikling og styrking av KF. KF er en ung organisasjon,
men har vist evne til å utvikle politikken sin etter som kampen har krevd det,
og har vist vilje til å arbeide seg fram mot å bli en kamporganisasjon for
norske kvinner.
I denne beretninga ønsker vi å fortelle om hva KF har gjort og lært i den
tida som har gått siden Landsmøtet 1974.

Fagbevegelsens styrke som et virkelig våpen i den faglige kampen, har
blitt svekket gjennom en mangeårig samarbeidspolitikk på kapitalens premisser, mot kravene til de fagorganiserte . Denne klassesamarbeidspoli tikken
kjøres særlig ut i krisetider, - det så vi i 30-åra, det ser vi i dag.
Kvinnene er mest undertrykt i arbeidslivet. Vi har de største kravene til
lønn og særbeskyttelse.
Kvinnene må delta aktivt i arbeidet for å gjenreise og styrke hele fagbevegelsens kampkraft, i å forsvare og bruke streikeretten.

Tariffoppgjøret 1976
Tariffoppgjørene er viktige for hva slags forhold kvinnene skal leve under.
Ideene om at arbeidsfolk ikke må stille lønnskrav i krisetider, men »Vise
solidaritet med næringslivet» og stramme inn livremma, brukes nå særlig
aktivt mot våre krav.
Tariffoppgjøret 1976 er et kriseoppgjør. Krisa har gjort at overskuddet i
bedriftene ikke har steget så mye som beregnet, og det skal lønnstakerne svi
for.
NAF, LO-ledelsen og Staten samarbeider nå om et samordna oppgjør med
pakkeløsning. Forhandlingene blir ført over hodet på arbeidende kvinner og
menn, som vil få liten eller ingen anledning til sjøl å kjempe igjennom sine
krav. Ved samordna oppgjør puttes ca. 1,5 mill. arbeidstakere i en pott, og
forhandles om sentralt mellom LO og NAF. Oppgjøret 1976 er også kombinert, og omfatter dermed jordbruk og fiske .
Ideen om at samordna oppgjør er solidarisk med de lavtlønte , er en bløff.
Selv om Akerarbeideme får mindre lønnsøkning, får ikke Findusarbeiderne
mer, etter som systemet ikke er slik at overskuddet fra Akerkonsernet
overføres til Findus.
Solidariteten ligger i den forbundsvise oppgjørsformen, hvor de sterkeste
forbundene kan kjempe igjennom høye krav, og dermed presse hele ramma
for oppgjøret opp. Da kan de svakest stilte, de lavtlønte , stille krav om særlig
heving av lønnene i sin bransje.
Selve den samordna oppgjørsformen går mot kvinnenes interesser. Alle
særkrav blir kastet overbord av LO-ledelsen, både de som omfatter særlig
heving av lave lønner, og krav om særbeskyttelse av kvinner i arbeidslivet.
Gjennom bruk av pakkeløsninger, blir oppgjøret i større grad forhandlinger om statsbudsjettet, istedenfor frie lønnsforhandlinger. Det vi selv har
betalt i skatter og avgifter, kommer tilbake i pakka fra Staten, - litt
skattelette, subsidier, trygd , o.l. Staten blir den viktigste parten i tariffoppgjøret. Det er vanskelig å regne ut det virkelige resultatet av oppgjøret, og det
fins ikke streikerett overfor pakkeløsninger. Det er en løsning for å avlaste
kapitalistene.
Kombinerte oppgjør , pakkeløsning og voldgift er alle grove angrep på den
frie forhandlingsretten og streikeretten.
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MOT USAKL\GE
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Denne plakaten ble laget i
Kvinnefrontens stø ttearbeid for Hallgjerd
Skiveness. Hun ble
oppusaklig
sagt fra Diakon issesykehuset
i Bergen våren
1975.
Siden har.mange Kvinn efrontere blitt sagt
opp på politisk
og
usaklig
grunnlag,
og
en stor del av
K v i n n efront ens
arbeid har vært å
slåss for at disse
kvinnene
skal få jobbene
tilbake.

l. mai i Oslo
1975, Kvinn efrontens seksjon i Faglig
l . mai-front.
(foto : Klassekampen)

8. MARS
8. mars er kvinnenes internasjonale kampdag. Den er en viktig dag, som
Kvinnefronten vil bruke både i den aktuelle dagskampen , og for å fremme den
langsiktige kampen.
Kvinnefronten vil ta initiativ til , og mobilisere til, å markere dagen ut fra
følgende grunnlag:
- Det politiske hovedgrunnlaget må ta utgangspunkt i Kvinnefrontens politikk, for å rette kampen rett vei og dekke de viktigste kampområdene for
kvinnene.
- Det er viktig at mange kvinner, langt ut over den organiserte kvinnebevegelsen , mobiliseres til kamp på egne krav på 8. mars .
- Kvinnefronten vil arbeide for at så mange organisasjoner (kvinneorganisasjoner, o.a.) deltar i markeringa av dagen.
- Arrangementet må ha seksjons- og parolefrihet, der ingen paroler strir
innbyrdes mot hver~ndre .
Det er viktig med enhet i markeringa av 8. mars, og Kvinnefronten vil
slåss for å oppnå det på premissene nevnt ovenfor.

l. MAI
Stottekomiteen mot
den usaklige
oppsigelsen av
Hallgjerd Skivenes!

Tilbudet ved tariffoppgjøret er på lusne 4 %.
Dette vil bety
tilbakegang i disponibel reallinnie.kt,_ og__ingenting__å_mø_te_deiL.kommende
prisstigninga med. Den delen som er rent lønnstillegg, kommer i %, og det
betyr at lave lønner, som kvinnene oftest har, får minst.
Tariffoppgjøret 1976 er en hån mot arbeidsfolks krav. Det tilfredsstiller
ingen av kvinnenes krav, og vi må ta avstand fra hele oppgjøret. Krisa skal
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l. mai er arbeiderklassens og alle l.lndertryktes internasjonale kampdag.
Det er den dagen hvor alle undertrykte kvinner og menn kan vise samlet
styrke, enhet og solidaritet i kampen mot felles fiende , og i kampen for
kvinnenes særegne krav.
Kvinnefronten bruker dagen, og deltar i fellesarrangementer på l. mai.
Den helhetlige politikken i l . mai-arrangementet må ikke være i strid
med , eller slå beina under, Kvinnefrontens egen politikk. Kvinnefronten vil
tilslutte seg så mange av hovedparolene som mulig, men krever reservasjonsett-forparoler vi-som-frontikke hartatrstilhng-til~K.vinnefronte1rrnfcki:Inne
gå i egen seksjon, med paroler på hele vår politikk.
Lokalgruppene avgjør deltakelse i lokale fellesarrangementer ut fra prinsippene nevnt ovenfor. Der det ikke fins akseptable fellesarrangementer. bor
Kvinnefronten sjøl ta initiativ til en feiring av dagen.
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Kampen mot seksuell undertrykking
Grunnlaget for den seksuelle undertrykkinga av kvinner er den økonomiske avhengigheten.
Kapitalen fratar oss retten til å forsørge oss sjøl ved å ha kvinner som
reservearbeidskraft. Samtidig gjør den penger på å misbruke kroppen vår
kommersielt, gjennom film, ukeblader, reklame- og pornoindustri.
Vi må ta opp kampen mot dette grove misbruket av kvinner som salgs- og
seksualobjekt. Vi må skarpt protestere mot dagsavisenes økende pornografiske annonsering og sensasjonsoppslag på kvinnekroppen.
Det nyeste i det råtne misbruket av seksuell undertrykking for å tjene
penger, ser vi i innføringa av »Utbrettmenn» og pornoblader »for kvinnen>.
Dette gjøres i den seksuelle frigjøringas navn - kommersiell utnyttelse av
kvinnekroppen »er ok» dersom det skjer med mannskroppen også.
Dette har ingenting med kvinnefrigjøring å gjøre, og må bekjempes.

Kampen mot fascismen
Mens krisa i verden og i Norge skjerper seg, ser vi at fascismen og
nynazismen vokser fram og styrker seg nasjonalt og internasjonalt. Monopolkapitalen griper til fascismen som et våpen mot den stadig sterkere frigjøringskampen.
Fascismen betyr ekstrem reaksjon, og er en politisk og ideologisk fiende
av kvinnene. Fascismen forbyr kvinnene samfunnsmessige rettigheter, gjør oss
til bare produsenter av barn, og hjemmets og mannens underdanige arbeider
og tjener .
Framveksten av en nynazistisk bevegelse i Norge , er en truse! mot
kvinnekampen , og alle som i dag slåss mot undertrykking.
Kvinnene har stolte tradisjoner fra kampen mot Hitler-fascismen . Også
under den annen verdenskrig var det to linjer i kvinnekampen. Den ene, med
Norsk Kvinnesaksforening i spissen, sa at anti-fascisme ikke var kvinnesak. De
kvinnene som så den fascistiske truselen greide likevel å reise kampen fra
grunnplanet.
I dag har arbeiderne ved Sporveien i Oslo gått i spissen for kampen mot
nynazistene.
Kvinnefronten må følge opp kampen , og ikke ta lett på den nynazistiske
truselen . Kvinnefronten krever forbud av nazipartiet Norsk Front, og vil
aktivt bekjempe den nynazistiske bevegelsen.
Kvinnefronten tar avstand fra sammenlikning mellom kommunister og
nazister. Nazismen og fascismen vil knuse arbeiderklassen og kvinnenes kamp.
Enhver sammenlikning med dem er injurierende og grovt krenkende .

ikke tvinge oss til å senke våre krav, eller legge ned kampen for bedre lønnsog arbeidsvilkår.
Kvinnefronten vil støtte streiker og aksjoner for et tariffoppgjør som
tjener arbeidende kvinner og menns interesser og krav.

Retten til å drive kamp
Når arbeidsfolk tar opp kampen for sine rettferdige krav, prøver arbeidskjøperne å stoppe kampen med alle midler.
Høsten og vinteren 1975/76 har vært preget av grove politiske og usaklige
oppsigelser. Bedriftseierne forsøker å lamme kampen ved å si opp arbeidere
som er faglig-politisk aktive. Hammerverkdommen har gitt dem rettslig medhold i bruken av oppsigelser som våpen mot arbeidernes kamp .
Disse angrepene på retten til å kjempe øker med utviklinga av krisa.
Alle slike angrep må slås tilbake. Kvinnefronten må drive et aktivt
politisk og økonomisk støttearbeid for å sikre seier i kampen. Angrep på
støttearbeidet er angrep på selve kampen , og må slås tilbake.

Barnehagekampen
Full dekning av behovet for barnehager er en forutsetning for at alle
kvinner skal ha rett til lønna arbeid. Alle barn skal ha rett til barnehage.
I dag tjener stat og kommune på drifta av barnehager. Lov om barnehager
av 197 5 legger opp til at dette systemet skal fortsette . Lova har ingen
garantier for utbygging, men overlater det til hver enkelt kommune å bestemme. Maksimalsatsene er fjernet , og det vil bety prisøkning og forskjellige
satser fra kommune til kommune. Foreldreandelen skal økes til 50 % innen
1981.
Dette vil bety at bare kommuner med behov for kvinnelig arbeidskraft vil
bygge ut. I dagens situasjon, med økende arbeidsløshet blant kvinnene , kan
det bety nedlegging av barnehager.
Kvinnefronten går mot at barnehager blir brukt som regulator av kvinnelig sysselsetting. Staten og kommunene plikter å bygge og drive barnehager.
Behovet er plasser til alle barn, mens Stat og kommune i dag opererer med tall
som omfatter bare en del av behovet - en forholdsvis liten andel av de
yrkesaktive kvinnene.
Vi krever flere og bedre barnehager. Staten skal ha hovedansvaret for
utbygging og drift. Kampen mot prisøking må reises i alle kommuner. Kampanjer for at alle foreldre med barn i førskolealder skal søke, vil avdekke det
reelle behovet.
Åpningstidene i barnehagene må følge industriens vanlige arbeidstider.
Det langsiktige målet er kortere arbeidstid for alle. I dag er 8-timersdagen
ikke reell, og dagen er lang for ungene i barnehagene - uansett. Barnehagepersonalets krav om skikkelige arbeidsforhold må innfris. Kravet om u tvi da
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Amtmandens Døtre i 2 liersjoner. Til venstre som »syngedamen) slik det
reaksjonære kvinnesynet helst ser oss. Til høyre som seg sjøl - slik vi helst vil
være. (Foto: Samfoto a/s og Fotogruppa 72)
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åpningstid er derfor et nødkrav - for at kvinner som i dag har lang arbeidstid
skal kunne benytte seg av barnehagene, uten å måtte ha dagmamma i tillegg,
noe som- Jretyrlan-g-dag-og-nere forflytninger for ungene , og store utgifterfor
foreldrene.
Bedrifter må ha plikt til å bygge og drive barnehager når de ansatte krever
. det. Dette skal ikke frata Staten hovedansvaret. Bedriftsbarnehager må være
underlagt de samme regler som andre, og må ikke bety stavnsbånd for kvinnene.

Kampen mot kvinnefiendtlig ideologi

Det reaksjonære kvinnesynet brukes aktivt mot kvinnenes krav og kamp .
Dette kvinnesynet preger oss alle . Det hindrer kvinnene i å reise kampen. Det
forsøker å splitte kvinne fra kvinne, ung fra gammel, enslig fra gift, og mann
fra kvinne. Menn er også påvirket av denne ideologien, og fungerer ofte som
undertrykkere. De menn som har felles interesser med oss må vi gjennom
langsiktig overbevisning og kamp få til å se at bare vår felles fiende tjener på
det reaksjonære kvinnesynet, og splittelse mellom kjønnene.
Den kompromissløse kampen må først og fremst rettes mot de som tjener
på- å- opprettholae- kvirufeun-dertrykkinga og- splirtelsen, fø-rst og fremst mou-oc--- -polkapitalen og staten. Det er de som produserer og sprer de kvinnefiendtlige
og diskriminerende ideene, - i massemedia, skolebøker og gjennom kirken .
Kampen mot den ideologiske undertrykkinga må føres parallelt med
kampen for materielle krav.
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De unge jentenes kamp
De unge jentenes viktigste krav er rett til lønna arbeid, rett til utdanning
og sjølbestemt abort.
Den økonomiske krisa rammer de unge jentene i forsterket grad. Det er i
dag tusenvis av ikke-registrerte unge jenter som blir tvunget til å gå hjemme
uten jobb. Dette er også en økt økonomisk belastning på familien.
Unge jenter i arbeidslivet blir særlig grovt utnytta som billig arbeidskraft,
med få rettigheter som arbeidere og til fagorganisering.
Dette gjøres under dekke av at de regnes som »mindre produktiv, ustabil
arbeidskraft og potensielle husmødre», eller at jobben skal være praksis eller
lære for videre utdanning.
De unge jentene må ofte flytte tidlig hjemmefra for å ha mulighet selv for
lavere utdannning, og for jobb. De blir ofte tvunget til en hybeltilværelse med
få rettigheter.
Den nye enhetsskolen vil bety økt sentralisering av skoleverket.
Familier med lav økonomi prioriterer ofte guttene mht. å koste på reiseog boutgifter for å få utdanning, - guttene har større sjanse for å få jobb.
Reisedekning og borteboerstipend må økes og gjelde for alle som vil
utdanne seg.
Kampen for arbeidsplassene og mot sentraliseringa i skoleverket er den
viktigste kampen for unge jenter i dag.
Innskrenkninger på Stats- og kommunebudsjettene betyr dårligere tilbud
mht. ungdomsklubber. Bevilgningene til sosiale tilbud for ungdom må økes.
Rett til sjølbestemt abort, og prevensjonsveiledning i grunnskolen er
særlig viktig for de unge jentene.

De homoflle kvinnenes kamp
Homofile kvinner er undertrykt på alle de samme områdene som andre
kvinner. I tillegg diskrimineres de fordi de er homofile.
Ideene om at kvinner skal gifte seg og få barn for å være »riktige kvinnen>
rammer særlig de homofile. Homofile kvinner må ha rett til arbeid og bolig
uten å måtte skjule at de er homofile. Homofile mødre må ha sikkerhet i lova
for å bli regnet med på lik linje med andre mødre for foreldreretten til barn
ved skilsmisse.
Homofile og heterofile kvinner har felles interesser, og må føre felles
kamp. Kvinnefronten tar avstand fra ideen om at bare homofile kvinner kan
nå full frigjøring. Den splitter enheten i kvinnenes kamp. Den splitter også
enheten mellom homofile kvinner og menn i kampen mot all undertrykking
av homofile, for de homofiles demokratiske rettigheter.

Arbeids- og lønnsvilkårene til de ansatte er i dag for dårlige. Den nye lova
betyr forverring, bl.a. ved at det kan bli ennå fler barn pr. ansatt. Innskrenkningene på stats- og kommunebudsjettene går mot kravet om fler ansatte , og
bedre vedlikehold og fornying av bygninger og utstyr.
Kvinnefronten støtter førskolelærernes, praktikantenes og assistentenes
krav om bedre utdannings-, lønns- og arbeidsforhold .
Vi krever garantier i lova, og bevilgninger over stats- og kommunebudsjettene som tilfredsstiller kravene om flere og bedre barnehager, og sikrer de
ansattes kår. Disse kravene tjener foreldrene , barna og de ansatte, og gir et
godt grunnlag for samlet kamp. En slik enhetlig aksjon fra foreldre , ansatte og
Kvinnefronten stoppet prisøkinga i Oslo i 1975.
Kvinnefronten vil delta i og støtte slike aksjoner, for å sikre størst mulig
slagkraft og bredde i barnehagekampen.

Retten tll å velge å føde barn
Kvinnene i Norge har ikke retten til å velge om og når de vil sette barn til
verden. Bare en lov om sjøl bestemt abort kan sikre denne retten.
I tillegg må kvinnene ha mulighet for å skaffe seg veiledning i prevensjon,
og ha lett tilgang der de bor på gratis prevensjonsmidler. Det må gis prevensjonsveiledning i grunnskolen.
Den nye abortlova er ingen lov om sjølbestemt abort, men gir nemndene
enda større makt. De bestemmer hvor mye opplysninger de skal skaffe seg om
den abortsøkendes situasjon for å ta avgjørelsen. De gir rådgivning bare når
kvinnen selv ber om det , noe som i praksis betyr at abortsøkende er fratatt
den retten til rådgivning de hadde i den gamle lova.
Lova åpner også for helsepersonalets rett til å nekte å utføre aborter eller
behandle abortsøkende. Dette har lagt grunnen for den kampanja blant
helsepersonale som i dag saboterer de abortsøkendes rettigheter. Dette er grov
tjenesteforsømmelse fra helsepersonalets side .
Sjukehusene skal ha plikt til å utføre abortinngrep. Kvinnefronten krever
at sjukehusene skal ha kvalifisert personale som utfører abort uten unødig
belastning for den enkelte abortsøkende.
Abortsøkende skal ha rett til rådgivning før hun søker om abort.
Kvinnene må reise kampen for sjølbestemt abort fra nederlaget. Vi har
lært at denne kampen må reises på grunnplanet, av kvinnene sjøl.
Kvinnefronten har et stort ansvar i denne kampen. Vi er den eneste
kvinneorganisasjon som fra første stund påpekte at den nye lova er et svik,
og den eneste som hele tida har stått konsekvent på kamplinja i abortspørsmålet. Vi må gå i spissen for å avsløre den nye lova.
Vi må fortsatt avsløre stortingspartienes tomme valgløfter og svik av
kravet vårt. Kvinnefronten krever at partiene forplikter seg på kravet om
sjølbestemt abort ved neste stortingsvalg.
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Vi må ikke la motaksjonen og kampanja til hel sepersonalet råde grunnen
alene, men gå aktivt ut i kampen.
Kvinnefronten må arbeide for å finne best mulig organisatoriske løsninger
for en slagkraftig abortkamp. For å vinne seier må vi mobilisere alle som har
interesse av sjølbestemt abort bak kravet , og stole på egne krefter i kampen.

·~

Kvinner under utdanning må ha rett til svangerskapspermisjon og barnehageplass til ungene. De må kunne komme inn igjen til samme plass og
utdanningssituasjon etter en permisjon.
Kvinner som utdanner seg innen yrket må ikke miste sin ansiennitet.
Lærlingelønna må heves .
Kvinnefronten støtter studenter og skole-elevers kamp mot innskrenkningene i bevilgningene på statsbudsjettet. Denne kampen er den eneste muligheten de har for å få igjennom sine krav.
Kvinnediskriminerende ideer som at kvinner ikke passer til yrker og fag ,
at de ikke behøver utdanning, men misbruker samfunnets ressurser, må
bekjempes. De er angrep p å kvinners rett til utdanning, og forsøk på å splitte
alle utdanningssøkendes kamp for full dekning av behovet.

Husmødrenes kamp
Kvinnene er reservearbeidskraft. Dette gjør at flertallet av kvinnene er
uten lønna arbeid i store perioder av livet. I krisetider øker dette tallet.
Kvinnene skyves ut av arbeidslivet uten valg, fordi det ikke fins jobb , eller
fordi det ikke fins tilbud om barnehager.
Resultatet er økonomisk avhengighet. Husmødre må reise kampen for
retten til lønna arbeid utenfor hjemmet , men også for rettigheter som sjukepenger, trygd og opparbeiding av pensjonspoeng sålenge de er husmødre.
Arbeid i hjemmet må telle som ansiennitet når kvinner søker jobb.
Gjennom leieboerforeninger, borettslag, o.l. bør husmødre være med i
kampen for bedre bomiljøer, og mot boligdyrtida og husleieøking. Barn av
hjemmearbeidende mødre skal også ha rett til barnehager.

Kampen for fødeplassene
Sæ rlig de siste par åra har tusenvis av fø deplasser blitt nedlagt og
sentralisert. Kvinner fra steder utenom de store tettstedene og byene , må,
mens fødselen er igang, ofte reise i full fart på dårlige veier, til sjukehus som
ligger langt unna hjemmet. Eller de må bo borte fra hjemmet i tida før
fødselen.
Kv innefronten krever sikre fødeplasser der kvinnene bor. Bevilgningene
til helsevesenet må tilfredsstille dette kravet , og fødepersonalets krav om økt
bemanning og bedre arbeidsforhold . Vi må kjempe mot sentraliseringa i
helsevesenet, og innskrenkningene på statsbudsjettet, som i dag truer våre
krav.

Retten til utdanning
Kvinner må ha full rett og reell mulighet til utdanning i alle fag og yrker.
600 000 kvinner i Norge i dag har bare grunnskolen. Manglende utdanning forsterker diskrimineringa av kvinnene i arbeidslivet.
For at kvinnene skal ha rett til utdanning, må utdanningsverket utbygges
og desentraliseres. Vi må kreve større bevilgninger og bedre tilbud pr. elev .
Spørsmålet om økonomien er det viktigste for retten til utdanning.
Grunnlaget og utgangspunktet for lån og stipend er i dag for lavt, og ligger
etter prisstigninga. Lån og__ill.Qend må ø ~_Qg stige med økinga_u~~e.ornkost
ningene .
Kvinnefrontens aksjon mot Statens Lånekasses diskriminering av gifte
kvinner førte til l /2 seier. Vi må fortsette kampen for at gifte og trygdede
skal ha rett til fullt lån , uten aldersgrense.
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Kvinnene i landbrukets kamp

Kvinnene i landbrukets viktigste kampoppgave er kampen for bevaring av
livsgrunnlaget, mot rasering av landbruket som næringsvei for familien. I
tillegg må de kjempe for å bli anerkjent på lik linje med sine menn.
Nær halvparten av gardsbruka i Norge er »attåtbruk», hvor mennene som
regel er i fullt lønnsarbeid, ofte som pendlere. Kvinnene får hovedansvaret for
drifta av bruket, med husarbeidet i tillegg. Tallet på slike bruk øker, fordi det
kreves stadig større bruk for å kunne livnære en familie .
Likevel er ikke kvinnene anerkjent på linje med mannen som bonde . De
har ikke-rett-til-sjukepenger;-trygder, eller-opparbeiding-av-pensj-onspoeng~
. ---- - Kvinnene i landbruket må reise kravet om full likestilling også i de faglige
organisasjonene. Gjennom disse kan de reise kampen for skikkelig lønn for
arbeidsinnsatsen i primærnæringene, og for sine særegne kvinnekrav , ved bl.a.
jordbruksoppgjørene.
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Vi må ikke la motaksjonen og kampanja til helsepersonalet råde grunnen
alene , men gå aktivt ut i kampen.
Kvinnefronten må arbeide for å finne best mulig organisatoriske løsninger
for en slagkraftig abortkamp . For å vinne seier må vi mobilisere alle som har
interesse av sjølbestemt abort bak kravet, og stole på egne krefter i kampen.
~

Kvinner under utdanning må ha rett til svangerskapspermisjon og barnehageplass til ungene. De må kunne komme inn igjen til samme plass og
utdanningssituasjon etter en permisjon .
Kvinner som utdanner seg innen yrket må ikke miste sin ansiennitet.
Lærlingelønna må heves .
Kvinnefronten støtter studenter og skole-elevers kamp mot innskrenkningene i bevilgningene på statsbudsjettet. Denne kampen er den eneste muligheten de har for å få igjennom sine krav.
Kvinnediskriminerende ideer som at kvinner ikke passer til yrker og fag,
at de ikke behøver utdanning, men misbruker samfunnets ressurser, må
bekjempes. De er angrep på kvinners rett til utdanning, og forsøk på å splitte
alle utdanningssøkendes kamp for full dekning av behovet.

Husmødrenes kamp
Kampen for fødeplassene
Særlig de siste par åra har tusenvis av fødeplasser blitt nedlagt og
sentralisert. Kvinner fra steder utenom de store tettstedene og byene, må ,
mens fødselen er igang, ofte reise i full fart på dårlige veier, til sjukehus som
ligger langt unna hjemmet. Eller de må bo borte fra hjemmet i tida før
fødselen.
Kvinnefronten krever sikre fødeplasser der kvinnene bor. Bevilgningene
til helsevesenet må tilfredsstille dette kravet, og fødepersonalets krav om økt
bemanning og bedre arbeidsforhold. Vi må kjempe mot sentraliseringa i
helsevesenet, og innskrenkningene på statsbudsjettet, som i dag truer våre
krav.

Retten til utdanning
Kvinner må ha full rett og reell mulighet til utdanning i alle fag og yrker.
600 000 kvinner i Norge i dag har bare grunnskolen. Manglende utdanning forsterker diskrimineringa av kvinnene i arbeidslivet.
For at kvinnene skal ha rett til utdanning, må utdanningsverket utbygges
og desentraliseres. Vi m å kreve større bevilgninger og bedre tilbud pr. elev.
Spørsmålet om økonomien er det viktigste for retten til utdanning.
Grunnlaget og utgangspunktet for lån og stipend er i dag for lavt, og ligger
etter prisstigninga. Lån og stipend må økes, og stige med økinga i leveomkostningene.
Kvinnefrontens aksjon mot Statens Lånekasses diskriminering av gifte
kvinner førte til l /2 seier. Vi må fortsette kampen for at gifte og trygdede
skal ha rett til fullt lån, uten aldersgrense.

Kvinnene er reservearbeidskraft. Dette gjør at flertallet av kvinnene er
uten lønna arbeid i store perioder av livet. I krisetider øker dette tallet.
Kvinnene skyves ut av arbeidslivet uten valg, fordi det ikke fins jobb , eller
fordi det ikke fins tilbud om barnehager.
Resultatet er økonomisk avhengighet. Husmødre må reise kampen for
retten til lønna arbeid utenfor hjemmet , men også for rettigheter som sjukepenger, trygd og opparbeiding av pensjonspoeng sålenge de er husmødre .
Arbeid i hjemmet må telle som ansiennitet når kvinner søker jobb.
Gjennom leieboerforeninger, borettslag, o.l. bør husmødre være med i
kampen for bedre bomiljøer, og mot boligdyrtida og husleieøking. Barn av
hjemmearbeidende mødre skal også ha rett til barnehager.

Kvinnene i landbrukets kamp
Kvinnene i landbrukets viktigste kampoppgave er kampen for bevaring av
livsgrunnlaget, mot rasering av landbruket som næringsvei for familien. I
tillegg må de kjempe for å bli anerkjent på lik linje med sine menn.
Nær halvparten av gardsbruka i Norge er »attåtbruk», hvor mennene som
regel er i fullt lønnsarbeid , ofte som pendlere. Kvinnene får hovedansvaret for
drifta av bruket, med husarbeidet i tillegg. Tallet på slike bruk øker, fordi det
kreves stadig større bruk for å kunne livnære en familie .
Likevel er ikke kvinnene anerkjent på linje med mannen som bonde. De
har ikke rett til sjukepenger, trygder, eller opparbeiding av pensjonspoeng.
Kvinnene i landbruket m å reise kravet om full likestilling også i de faglige
organisasjonene. Gjennom disse kan de reise kampen for skikkelig lønn for
arbeidsinnsatsen i primærnæringene, og for sine særegne kvinnekrav , ved bl.a.
jordbruksoppgjørene .
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De unge jentenes kamp
De unge jentenes viktigste krav er rett til lønna arbeid, rett til utdanning
og sjølbestemt abort.
Den økonomiske krisa rammer de unge jentene i forsterket grad. Det er i
dag tusenvis av ikke-registrerte unge jenter som blir tvunget til å gå hjemme
uten jobb. Dette er også en økt økonomisk belastning på familien.
Unge jenter i arbeidslivet blir særlig grovt utnytta som billig arbeidskraft,
med få rettigheter som arbeidere og til fagorganisering.
Dette gjøres under dekke av at de regnes som »mindre produktiv, ustabil
arbeidskraft og potensielle husmødre», eller at jobben skal være praksis eller
lære for videre utdanning.
De unge jentene må ofte flytte tidlig hjemmefra for å ha mulighet selv for
lavere utdannning, og for jobb. De blir ofte tvunget til en hybeltilværelse med
få rettigheter.
Den nye enhetsskolen vil bety økt sentralisering av skoleverket.
Familier med lav økonomi prioriterer ofte guttene mht. å koste på reiseog boutgifter for å få utdanning, - guttene har større sjanse for å få jobb .
Reisedekning og borteboerstipend må økes og gjelde for alle som vil
utdanne seg.
Kampen for arbeidsplassene og mot sentraliseringa i skoleverket er den
viktigste kampen for unge jenter i dag.
Innskrenkninger på Stats- og kommunebudsjettene betyr dårligere tilbud
mht. ungdomsklubber. Bevilgningene til sosiale tilbud for ungdom må økes.
Rett til sjølbestemt abort, og prevensjonsveiledning i grunnskolen er
særlig viktig for de unge jentene.

De homoflle kvinnenes kamp
Homofile kvinner er undertrykt på alle de samme områdene som andre
kvinner. I tillegg diskrimineres de fordi de er homoftle.
Ideene om at kvinner skal gifte seg og få barn for å være »riktige kvinner»
rammer særlig de homofile. Homofile kvinner må ha rett til arbeid og bolig
uten å måtte skjule at de er homofile. Homofile mødre må ha sikkerhet i lova
for å bli regnet med på lik linje med andre mødre for foreldreretten til barn
ved skilsmisse.
Homofile og heterofile kvinner har felles interesser, og må føre felles
kamp.- K.v-ir.tnefmn.ten- tar- av.stand- fl'a ideen om- at- bare-homofile kvinner kan
nå full frigjøring. Den splitter enheten i kvinnenes kamp. Den splitter også
enheten mellom homofile kvinner og menn i kampen mot all undertrykking
av homofile, for de homofiles demokratiske rettigheter.
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Arbeids- og lønnsvilkårene til de ansatte er i dag for dårlige . Den nye lova
betyr forverring, bl.a. ved at det kan bli ennå fler barn pr. ansatt. Innskrenkningene på stats- og kommunebudsjettene går mot kravet om fler ansatte, og
bedre vedlikehold og fornying av bygninger og utstyr.
Kvinnefronten støtter førskolelærernes , praktikantenes og assistentenes
krav om bedre utdannings-, lønns- og arbeidsforhold.
Vi krever garantier i lova, og bevilgninger over stats- og kommunebudsjettene som tilfredsstiller kravene om flere og bedre barnehager, og sikrer de
ansattes kår. Disse kravene tjener foreldrene , barna og de ansatte, og gir et
godt grunnlag for samlet kamp. En slik enhetlig aksjon fra foreldre , ansatte og
Kvinnefronten stoppet prisøkinga i Oslo i 1975.
Kvinnefronten vil delta i og støtte slike aksjoner, for å sikre størst mulig
slagkraft og bredde i barnehagekampen.

Retten tll å velge å føde barn
Kvinnene i Norge har ikke retten til å velge om og når de vil sette barn til
verden. Bare en lov om sjølbestemt abort kan sikre denne retten.
I tillegg må kvinnene ha mulighet for å skaffe seg veiledning i prevensjon,
og ha lett tilgang der de bor på gratis prevensjonsmidler. Det må gis prevensjonsveiledning i grunnskolen .
Den nye abortlova er ingen lov om sjølbestemt abort, men gir nemndene
enda større makt. De bestemmer hvor mye opplysninger de skal skaffe seg om
den abortsøkendes situasjon for å ta avgjørelsen. De gir rådgivning bare når
kvinnen selv ber om det, noe som i praksis betyr at abortsøkende er fratatt
den retten til rådgivning de hadde i den gamle lova.
Lova åpner også for helsepersonalets rett til å nekte å utføre aborter eller
behandle abortsøkende. Dette har lagt grunnen for den kampanja blant
helsepersonale som i dag saboterer de abortsøkendes rettigheter. Dette er grov
tjenesteforsømmelse fra helsepersonalets side.
Sjukehusene skal ha plikt til å utføre abortinngrep. Kvinnefronten krever
at sjukehusene skal ha kvalifisert personale som utfører abort uten unødig
belastning for den enkelte abortsøkende.
Abortsøkende skal ha rett til rådgivning/ør hun søker om abort.
Kvinnene må reise kampen for sjølbestemt abort fra nederlaget. Vi har
lært at denne kampen må reises på grunnplanet, av kvinnene sjøl.
Kvinnefronten har et stort ansvar i denne kampen . Vi er den eneste
kvinneorganisasjon som fra første stund påpekte at den nye lova er et svik,
og den eneste_snm__~le_tLda_har stått konsekvent på kamriliuia i abo@ørsmålet. Vi må gå i spissen for å avsløre den nye lova.
Vi må fortsatt avsløre stortingspartienes tomme valgløfter og svik av
kravet vårt. Kvinnefronten krever at partiene forplikter seg på kravet om
sjølbestemt abort ved neste stortingsvalg.
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Amtmandens Døtre i 2 !Jersjoner. Til venstre som »syngedamer» slik det
reaksjonære kvinnesynet helst ser oss. Til høyre som seg sjøl - slik vi helst vil
være. (Foto: Samfoto a/s og Fotogruppa 72)

Kampen mot kvinnefiendtlig ideologi

åpningstid er derfor et nødkrav - for at kvinner som i dag har lang arbeidstid
skal kunne benytte seg av barnehagene, uten å måtte ha dagmamma i tillegg,
noe som betyr lang dag og flere forflytninger for ungene , og store utgifter for
foreldrene .
Bedrifter må ha plikt til å bygge og drive barnehager når de ansatte krever
. det. Dette skal ikke frata Staten hovedansvaret. Bedriftsbarnehager må være
underlagt de samme regler som andre , og må ikke bety stavnsbånd for kvinnene.

Det reaksjonære kvinnesynet brukes aktivt mot kvinnenes krav og kamp.
Dette kvinnesynet preger oss alle. Det hindrer kvinnene i å reise kampen. Det
forsøker å splitte kvinne fra kvinne, ung fra gammel , enslig fra gift, og mann
fra kvinne . Menn er også påvirket av denne ideologien, og fungerer ofte som
undertrykkere. De menn som har felles interesser med oss må vi gjennom
langsiktig overbevisning og kamp få til å se at bare vår felles fiende tjener på
det reaksjonære kvinnesynet, og splittelse mellom kjønnene.
Den kompromissløse kampen må først og fremst rettes mot de som tjener
på å opprettholde kvinneundertrykkinga og splittelsen , først og fremst monopolkapitalen og staten. Det er de som produserer og sprer de kvinnefiendtlige
og diskriminerende ideene, - i massemedia, skolebøker og gjennom kirken.
Kampen mot den ideologiske undertrykkinga må føres parallelt med
kampen for materielle krav.
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Kampen mot seksuell undertrykking
Grunnlaget for den seksuelle undertrykkinga av kvinner er den økonomiske avhengigheten .
Kapitalen fratar oss retten til å forsørge oss sjøl ved å ha kvinner som
reservearbeidskraft. Samtidig gjør den penger på å misbruke kroppen vår
kommersielt, gjennom film, ukeblader, reklame- og pornoindustri.
Vi må ta opp kampen mot dette grove misbruket av kvinner som salgs- og
seksualobjekt. Vi må skarpt protestere mot dagsavisenes økende pornografiske annonsering og sensasjonsoppslag på kvinnekroppen.
Det nyeste i det råtne misbruket av seksuell undertrykking for å tjene
penger, ser vi i innføringa av »utbrettmenn» og pornoblader »for kvinnen>.
Dette gjøres i den seksuelle frigjøringas navn - kommersiell utnyttelse av
kvinnekroppen >>er ok» dersom det skjer med mannskroppen også .
Dette har ingenting med kvinnefrigjøring å gjøre, og må bekjempes.

Kampen mot fascismen
Mens krisa i verden og i Norge skjerper seg, ser vi at fascismen og
nynazismen vokser fram og styrker seg nasjonalt og internasjonalt. Monopolkapitalen griper til fascismen som et våpen mot den stadig sterkere frigjøringskampen.
Fascismen betyr ekstrem reaksjon, og er en politisk og ideologisk fiende
av kvinnene . Fascismen forbyr kvinnene samfunnsmessige rettigheter, gjør oss
til bare produsenter av barn, og hjemmets og mannens underdanige arbeider
og tjener.
Framveksten av en nynazistisk bevegelse i Norge, er en truse! mot
kvinnekampen, og alle som i dag slåss mot undertrykking.
Kvinnene har stolte tradisjoner fra kampen mot Hitler-fascismen. Også
under den annen verdenskrig var det to linjer i kvinnekampen. Den ene, med
Norsk Kvinnesaksforening i spissen, sa at anti-fascisme ikke var kvinnesak. De
kvinnene som så den fascistiske truselen greide likevel å reise kampen fra
grunnplanet.
I dag har arbeiderne ved Sporveien i Oslo gått i spissen for kampen mot
nynazistene.
Kvinnefronten må følge opp kampen, og ikke ta lett på den nynazistiske
truselen . Kvinnefronten krever forbud av nazipartiet Norsk Front, og vil
aktivt bekjempe den nynazistiske bevegelsen.
Kvinne-frenten- tar- avs-tand- fra- sammenlikning- meHom- kommunister- ugnazister. Nazismen og fascismen vil knuse arbeiderklassen og kvinnenes kamp.
Enhver sammenlikning med dem er injurierende og grovt krenkende.
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ikke tvinge oss til å senke våre krav, eller legge ned kampen for bedre lønnsog arbeidsvilkår.
Kvinnefronten vil støtte streiker og aksjoner for et tariffoppgjør som
tjener arbeidende kvinner og menns interesser og krav.

Retten til å drive kamp
Når arbeidsfolk tar opp kampen for sine rettferdige krav , prøver arbeidskjøperne å stoppe kampen med alle midler.
Høsten og vinteren 1975/76 har vært preget av grove politiske og usaklige
oppsigelser. Bedriftseierne forsøker å lamme kampen ved å si opp arbeidere
som er faglig-politisk aktive. Hammerverkdommen har gitt dem rettslig medhold i bruken av oppsigelser som våpen mot arbeidernes kamp.
Disse angrepene på retten til å kjempe øker med utviklinga av krisa.
Alle slike angrep må slås tilbake. Kvinnefronten må drive et aktivt
politisk og økonomisk støttearbeid for å sikre seier i kampen. Angrep på
støttearbeidet er angrep på selve kampen, og må slås tilbake.

Barnehagekampen
Full dekning av behovet for barnehager er en forutsetning for at alle
kvinner skal ha rett til lønna arbeid. Alle barn skal ha rett til barnehage.
I dag tjener stat og kommune på drifta av barnehager. Lov om barnehager
av 1975 legger opp til at dette systemet skal fortsette. Lova har ingen
garantier for utbygging, men overlater det til hver enkelt kommune å bestemme. Maksimalsatsene er fjernet , og det vil bety prisøkning og forskjellige
satser fra kommune til kommune. Foreldreandelen skal økes til 50 % innen
1981.
Dette vil bety at bare kommuner med behov for kvinnelig arbeidskraft vil
bygge ut. I dagens situasjon, med økende arbeidsløshet blant kvinnene , kan
det bety nedlegging av barnehager.
Kvinnefronten går mot at barnehager blir brukt som regulator av kvinnelig sysselsetting. Staten og kommunene plikter å bygge og drive barnehager.
Behovet er plasser til alle barn, mens Stat og kommune i dag opererer med tall
som omfatter bare en del av behovet - en forholdsvis liten andel av de
yrkesaktive kvinnene.
Vi krever flere og bedre barnehager. Staten skal ha hovedansvaret for
utbygging og drift. Kampen mot prisøking må reises i alle kommuner. Kampanjer for at alle foreldre med barn i førskolealder skal søke, vil avdekke det
reelle behovet.
Åpningstidene i barnehagene må følge industriens vanlige arbeidstider.
Det langsiktige målet er kortere arbeidstid for alle. I dag er 8-timersdagen
ikke reell, og dagen er lang for ungene i barnehagene - uansett. Barnehagepersonalets krav om skikkelige arbeidsforhold må innfris. Kravet om u tvi da
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MOl USAKL\GE
OPPS\GELSER!

Denne plakaten ble laget i
Kvinnefrontens stø ttearbeid for Hallgjerd
Skiveness. Hun ble
usaklig
oppsagt fra Diakon issesykehuset
i Bergen våren
1975.
Siden har.mange Kvinn efrontere blitt sagt
opp på politisk
og
usaklig
grunnlag,
og
en stor del av
K v i n n efrontens
arbeid har vært å
slåss for at diskvinnene
se
skal få jobbene
tilbake.

l . mai i Oslo
19 75, Kvinn efront ens seksjon i Faglig
l . mai-front.
(foto: Klassekampen)

8. MARS
8. mars er kvinnenes internasjonale kampdag. Den er en viktig dag, som
Kvinnefronten vil bruke både i den aktuelle dagskampen, og for å fremme den
langsiktige kampen.
Kvinnefronten vil ta initiativ til , og mobilisere til, å markere dagen ut fra
følgende grunnlag:
- Det politiske hovedgrunnlaget må ta utgangspunkt i Kvinnefrontens politikk , for å rette kampen rett vei og dekke de viktigste kampområdene for
kvinnene .
- Det er viktig at mange kvinner, langt ut over den organiserte kvinnebevegelsen , mobiliseres til kamp på egne krav på 8. mars.
- Kvinnefronten vil arbeide for at så mange organisasjoner (kvinneorganisasjoner, o.a.) deltar i markeringa av dagen.
- Arrangementet må ha seksjons- og parolefrihet, der ingen paroler strir
innbyrdes mot hvert~ndre.
Det er viktig med enhet i markeringa av 8. mars , og Kvinnefronten vil
slåss for å oppnå det på premissene nevnt ovenfor.

l . MAI
Stottekomiteen mot
den usaklige
oppsigelsen av
Hallgjerd Skivenes!

Tilbudet ved tariffoppgjøret er på lusne 4 %.
Dette vil bety
tilbakegang i disponibel reallinntekt, og ingenting å møte den kommende
prisstigninga med. Den delen som er rent lønnstillegg, kommer i %, og det
betyr at lave lønner , som kvinnene oftest har, får minst .
Tariffoppgjøret 1976 er en hån mot arbeidsfolks krav. Det tilfredsstiller
ingen av kvinnenes krav, og vi må ta avstand fra hele oppgjøret. Krisa skal

l. mai er arbeiderklassens og alle l!ndertryktes internasjonale kampdag.
Det er den dagen hvor alle undertrykte kvinner og menn kan vise samlet
styrke, enhet og solidaritet i kampen mot felles fiende , og i kampen for
kvinnenes særegne krav.
Kvinnefronten bruker dagen , og deltar i fellesarrangementer på l . mai.
Den helhetlige politikken i l . mai-arrangementet må ikke være i strid
med , eller slå beina under, Kvinnefrontens egen politikk. Kvinnefronten vil
tilslutte seg så mange av hovedparolene som mulig, men krever reservasjonsrett for paroler vi som front ikke har tatt stilling til. Kvinnefronten må kunne
gå i egen seksjon, med paroler på hele vår politikk.
Lokalgruppene avgjør deltakelse i lokale fellesarrangementer ut fra prinsippene nevnt ovenfor. Der det ikke fins akseptable fellesarrangementer. bor
Kvinnefronten sjøl ta initiativ til en feiring av dagen.
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Beretning for
kvinnefronten 197 4-76
Kvinnekampen i Norge ble gjenreist i begynnelsen av 1970-åra, og
Kvinnefronten ble stiftet i 1972. Dette skjedde etter den økonomiske blomstringstida i norsk økonomi i 1960- og begynnelsen av 1970-åra. Kvinnene ble
da ønsket velkommen ut i arbeidslivet, det var bruk for en del av arbeidskraftreserven.
Grunnlaget for KF har fra starten vært: kamp mot all kvinneundertrykking - for frigjøring av kvinnene. KFs andre landsmøte ble holdt i 1974
og stilte kravet om kvinners rett til lønna arbeid i sentrum. Dette ble gjort i en
tid da »kvinnesakem> seilte i sterk medvind. Omleggingen av norsk økonomi til
>>Olje»-økonomi ville bety nye arbeidsplasser for kvinnene, - sa DNAregjeringa. Og FN slo på stortromma og erklærte at 1975 skulle være Det
Internasjonale Kvinneåret.
Medvinden snudde seg til motvind. I løpet av 1975 utviklet det seg en
krise i norsk økonomi, og den ble forsterket av krisa i verdensøkonomien. Det
internasjonale kvinneåret ble feiret med malurt i begeret: tusenvis av norske
kvinner ble arbeidsløse da store deler av beklednings-, skotøy- og fiskehermetikkindustrien ble rammet av krisa. Og Stortinget vedtok en daghjemslov og
en ny lov om svangerskapsavbrudd, - men det var langt fra å være en lov som
tok sikte på å dekke behovet for daghjem og det var ikke en lov om
sjølbestemt abort.
Men »kvinne»-året 197 5 førte også noe godt med seg: frigjøringskampene i
Vietnam og Kambodsja ble ført fram til seier. USA-imperialismen led et
alvorlig nederlag. Og på kvinnekonferansen i Mexico sto kvinnene fra landene
i den tredje verden fram og hevdet at kvinnekampen må rette seg mot
imperialisme, kolonialisme og rasisme. 197 5 viste at folkenes frigjøringskamp
er i framgang.
KF lever ikke i et tomrom. KF har utviklet seg i takt med verden
omkring, og de kampene som er blitt reist, har ført KF skritt for skritt videre.
Resultatet er blitt en utvikling og styrking av KF. KF er en ung organisasjon,
men har-vist- evne-til-å-utvikle-politikken sin-e-t ter-som-kampen hadaevd det,
og har vist vilje til å arbeide seg fram mot å bli en kamporganisasjon for
norske kvinner.
I denne beretninga ønsker vi å fortelle om hva KF har gjort og lært i den
tida som har gått siden Landsmøtet 1974.

Fagbevegelsens styrke som et virkelig våpen i den faglige kampen, har
blitt svekket gjennom en mangeårig samarbeidspolitikk på kapitalens premisser, mot kravene til de fagorganiserte. Denne klassesamarbeidspolitikken
kjøres særlig ut i krisetider,- det så vi i 30-åra, det ser vi i dag.
Kvinnene er mest undertrykt i arbeidslivet. Vi har de største kravene til
lønn og særbeskyttelse.
Kvinnene må delta aktivt i arbeidet for å gjenreise og styrke hele fagbevegelsens kampkraft, i å forsvare og bruke streikeretten.

Tariffoppgjøret 1976
Tariffoppgjørene er viktige for hva slags forhold kvinnene skal leve under.
Ideene om at arbeidsfolk ikke må stille lønnskrav i krisetider, men »vise
solidaritet med næringslivet» og stramme inn livremma, brukes nå særlig
aktivt mot våre krav.
Tariffoppgjøret 1976 er et kriseoppgjør. Krisa har gjort at overskuddet i
bedriftene ikke har steget så mye som beregnet, og det skal lønnstakerne svi
for.
NAF, LO-ledelsen og Staten samarbeider nå om et samordna oppgjør med
pakkeløsning. Forhandlingene blir ført over hodet på arbeidende kvinner og
menn, som vil få liten eller ingen anledning til sjøl å kjempe igjennom sine
krav. Ved samordna oppgjør puttes ca. l ,5 mill. arbeidstakere i en pott, og
forhandles om sentralt mellom LO og NAF . Oppgjøret 1976 er også kombinert, og omfatter dermed jordbruk og fiske.
Ideen om at samordna oppgjør er solidarisk med de lavtlønte, er en bløff.
Selv om Akerarbeiderne får mindre lønnsøkning, får ikke Findusarbeiderne
mer, etter som systemet ikke er slik at overskuddet fra Akerkonsernet
overføres til Findus.
Solidariteten ligger i den forbundsvise oppgjørsformen, hvor de sterkeste
forbundene kan kjempe igjennom høye krav, og dermed presse hele ramma
for oppgjøret opp. Da kan de svakest stilte, de lavtlønte, stille krav om særlig
heving av lønnene i sin bransje.
Selve den samordna oppgjørsformen går mot kvinnenes interesser. Alle
særkrav blir kastet overbord av LO-ledelsen, både de som omfatter særlig
heving av lave lønner, og krav om særbeskyttelse av kvinner i arbeidslivet.
Gjennom bruk av pakkeløsninger, blir oppgjøret i større grad forhandlinger om statsbudsjettet, istedenfor frie lønnsforhandlinger. Det vi selv har
betalt i skatter og avgifter, kommer tilbake i pakka fra Staten, - litt
skattelette, subsidier, trygd, o.l. Staten blir den viktigste parten i tariffoppgjøret. Det er vanskelig- å regne- ut- det vifkelige resultatet av- eppgjøret,eg-det- - fins ikke streikerett overfor pakkeløsninger. Det er en løsning for å avlaste
kapitalistene.
Kombinerte oppgjør, pakkeløsning og voldgift er alle grove angrep på den
frie forhandlingsretten og streikeretten.
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Kampen mot raseringa av kvinnearbeidsplassene må være Kvinnefrontens
mest prioriterte oppgave. Vi må reise kampen blant kvinnene, og aktivt støtte
kampene og aksjonene mot oppsigelser og permitteringer.

Den faglige kampen
Flertallet av kvinner i arbeidslivet er i lavtlønnsyrker, og gjennomsnittslønna ligger langt under menns. Mange kvinner arbeider på deltid , korttidsansettelse og i sesongarbeid, med usikre ansettelsevilkår og få rettigheter.
Kvinnenes viktigste krav i den faglige kampen er
kravene om lik lønn for likeverdig arbeid , og heving av lønna i lavtlønnsyrker og for ufaglærte. Minstelønn må kunne forsørge en familie.
Kvinner som arbeider på deltid, eller har korttidsansettelse, må ha alle
rettigheter som fast ansatte. Det må være lik prøvetid for ufaglærte og
faglærte , og ingen må kunne sies opp på usaklig grunnlag, heller ikke i
prøvetida.
Arbeidsuka må kortes ned , og arbeidsdagen på lengre sikt reduseres til
6 timer, u ten senking av lønna. Dette må gjelde for alle , ikke bare for
småbamsforeldre. 8-timersdagen er ikke reell i dag, bl.a. på grunn av lange
arbeidsreiser og tvungen overtid. Dette rammer alle som er i jobb, og de
som er hjemme.
Kvinnene må ha særrettigheter i arbeidslivet for å ha virkelig rett til lønna
arbeid. Vi vil mobilisere så mange som mulig bak disse særkravene. Disse
rettighetene , som ikke må få konsekvenser for lønn, ansettelse eller ansiennitet, er:
6 mndr. svangerskapspermisjon, med omsorgspermisjon for fedre
- rett til fravær for foreldre ved barns sjukdom , lik vanlig sjukefravær
- lettere arbeid og spesiell beskyttelse mot gifter o.l. i forbindelse med
graviditet.
- ammepauser med full lønn innafor alle yrker.
I krisetider er det spesielt viktig å stille krav om rettigheter ved permitteringer og oppsigelser. Arbeidsløshetstrygda og lønna ved permitteringer må
heves kraftig, og gjelde for alle, uansett ansettelsestid eller forsørgerbyrde.
Tradisjonelt har kvinnene stått svakt i den faglige kampen, og organisasjonsprosenten er lav .
Kvinnefronten er ingen fagforening. Vi har ikke forhandlingsrett ved ,
eller driver, tariffoppgjør. Kvinnefronten vil arbeide for at kvinnene fagorganiserer seg, og tar opp kampen for sine krav i fagbevegelsen, sammen med sine
arbeidskamerater. Alle ·g rupper av ansatte skal ha rett til fagorganisering.
For at kvinnene skal ha mulighet til å delta i den faglige kampen, må
forholdene legges tilrette. Det må være rett til fagforeningsvirksomhet i
arbeidstida, og kompensasjon for pass av barn ved kurser oJ. som medfører å
være borte fra hjemmet.

Prioritering av oppgavene
Kvinnefronten har siden starten lagt vekt på å samle kreftene om , og
jobbe mer med, noen arbeidsoppgaver framfor andre . Dette har vi gjort både
fordi noen oppgaver er viktigere enn andre , og fordi Kvinnefronten trenger
felles kamperfaringer. Priori te ringene har fulgt de krav som kampen har stilt.
Landsmøtet 1974 vedtok et handlingsprogram som satte tariffoppgjøret
1974·, kampen for sjø1bestemt abort og for flere daghjem, som de viktigste
oppgavene for Kvinnefronten. Kvinnefrontens Landsutvalg har endret prioriteringa når situasjonen har krevd det. Fra våren 1974 var kampen for
sjølbestemt abort Kvinnefrontens hovedoppgave. Våren 1975 vedtok Landsutvalget at Kvinnefrontens viktigste oppgave var å støtte Våler-kvinnenes
kamp. Sommeren , og høsten og vinteren 1975 konsentrerte Kvinnefronten
kreftene om kampen mot virkningene av den økonomiske krisa, først og
fremst mot raseringa av arbeidsplassene og mot politiske oppsigelser. Des su ten
forberedte hele fronten seg til Kvinnefrontens tredje landsmøte i februar
1976.
Kampen for flere daghjem og trygge fødehjemsplasser har ikke vært
hovedoppgave for hele Kvinnefronten samtidig, men mange Kvinnefrontgrupper har prioritert disse kampene høyt, ut fra en vurdering om hva som var
det viktigste kampområdet på stedet. Kvinnefrontgruppene har vist evne til å
samle kreftene om noen oppgaver, istedenfor å gjøre litt med alle ting.
Har Kvinnefrontens prioritering av oppgavene vært rett ut fra de krav
som kvinnekampen i Norge har stilt? Ja, for det meste har den det. Men vi
kom seint igang med kampen mot raseringa av kvinnearbeidsplassene og de
politiske oppsigelsene. Og vi gjorde en stor feil da vi ikke mye tidligere og i
mye større grad gikk i spissen for å reise støtten til kvinner som slåss for
frigjøring i andre land.
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For hvem-?
En front kan velge ulike oppgaver som de viktigste, og den kan reise ulike
krav i forbindelse med kampoppgavene. Når den gjør det, så må den bestemme seg hvem den vil slåss for, og hvem den vil rette kampen mot. Kvinnefronten har i prioriteringa av oppgavene tatt utgangspunkt i det som angår et
flertall av norske kvinner, og særlig arbeiderklassens kvinner, slik som kampen
for flere daghjem, for sjølbestemt abort og mot raseringa av kvinnearbeidsplassene. Kvinnene i arbeiderklassen har dårligst råd til å betale en dagmanna
når de ikke får ungene inn på daghjem, eller til å kjøpe seg en illegal abort når
nemnda avslår søknad. Arbeiderkvinner som er i jobb, arbeider for det meste i
lavtlønnsindustrien. De mer enn andre har interesse av at det blir reist
skikkelige krav til tariffoppgjørene , både når det gjelder lønnskrav og når det
gjelder særkrav for kvinner.
Når Kvinnefronten har tatt opp disse sakene, så har vi i innrettinga av
kampen gått mot ideen om at det er »mennene» eller »manns-samfunnet» som
er årsak til at det ikke fins daghjemsplasser til alle unger eller arbeidsplasser til
alle kvinner og menn. Kampen har vi rettet mot kapitalen, f.eks. mot
monopol bedriften Norske Skogindustrier A/S da den rasjonaliserte bort arbeidsplasser på Våler Skurlag, mot stat og kommune i kampen mot rasjonaliseringa i Televerket og i daghjemskampen, og mot Storting og regjering i
kampen for sjølbestemt abort.

Kampen for sjølbestemt abort
Kvinnefronten stil te krav om at kvinner skal ha rett til å bestemme når de
vil føde barn, rett til rådgivning for abortsøkende kvinner og rett til prevensjonsveiledning for alle kvinner. På dette grunnlaget reiste vi kampen for
sjølbestemt abort.
Da KFs landsmøte 1974 prioriterte kampen for sjølbestemt abort, visste
vi a·t saken ville bli aktuell. SV og DNA stilte til valg i 1973 med sjølbestemt
abort på programmet, og de varslet at de ville ta saken opp i Stortinget. Men
saken ble ikke reist , - spørsmålet om sjølbestemt abort ble gjemt bort i
meldinga om »Barnefamiliens levekår», og det ble fort klart at hverken DNA
eller SV ville slåss saken igjennom i Stortinget.
Da meldinga om »Barnefamilienes levevilkår» kom våren 1974, krevde KF
at spørsmålet om sjølbestemt abort måtte skilles ut av meldinga og tas opp
som egen sak. Bl.a. ble det i Oslo satt igang en underskriftsaksjon til støtte for
dette kravet.
For å gjøre kampen for sjølbestemt abort så sterk og slagkraftig som
mulig, tokKF- lniTiafiVfil åaanne »Kvmneaks]onen for sjølbestemt abort55.
Norsk Kvinnesaksforening, Norsk Kvinneforbund og Nyfeministene sluttet
opp om aksjonen. Grunnlaget for samarbeidet var parolen »Sjølbestemt abort
- nå». Kvinneaksjonen ble opprettet bare i Oslo og Trondheim, ellers i landet
ble abortkampen drevet av Kvinnefrontgruppene.

Kvinnefronten støtter samenes kamp mot å bli undertrykt som nasjonal
minoritet.
Vi støtter det islandske folks kamp for fi ske rigrensa. Kampen er den
samme som vår, mot felles fiende.
Kvinnefronten vil arbeide for oppfølging av Mexico-resolusjonen. En
viktig del av vårt internasjonale solidaritetsarbeid er å støtte dagskampen til
kvinner i an dre land , slik vi gjorde med rengjøringsstreiken i Sverige, abortkampen i Italia, og kampen mot dødsdommene i Spania.
Internasjonal solidaritet er viktig også fordi norske kvinner trenger støtte
til kampen fra andre lands kvinner og menn. Kvinnefronten vil undersøke og
styrke kontakten med kvinneorganisasjoner i andre land. Vi vil derfor utgi en
internasjonal avis, hvor vi forteller om kvinnenes kår i Norge og det arbeidet
Kvinnefronten driver.

Kampen for arbeidsplassene
Kvinnene er reservearbeidskraft. Vi nektes retten til lønna arbeid. Vi
trekkes ut og inn av arbeidslivet med svingende konjunkturer. Vi er lavtlønte
og B-arbeidere når vi har jobb.
Vi reiser krav om rett til lønna arbeid, og arbeidsplasser der vi bor.
Det som nå skjer er at kvinnearbeidsplassene raseres i stor stil. Denne
raseringa rammer også kvinnene i landbruk og fiske. Livsgrunnlaget er truet av
Statens jordbrukspolitikk, av oljeutvinninga, av rovdrifta på fiskeressursene og
imperialismen på havet.
Stort sett fins det ikke annet tilbud om arbeid for kvinnene på de stedene
raseringa i dag er størst.
Vi må slåss mot denne raseringa av arbeidsplassene, mot nedlegging,
permitteringer og oppsigelser. Vi må ikke godta at kvinnene mister arbeidsplassene i krisetider, eller at kvinnene sparkes ved innskrenkinger og rasjonalisering. Vi må kreve at Staten sikrer sine arbeidsplasser.
Statens »tiltak for å opprettholde sysselsetting og produksjon» har ikke
hjulpet på situasjonen. Bare vår egen kamp kan gjøre det.
Fordi kvinnene rammes først og hardest av raseringa av arbeidsplassene,
har vi størst interesse av å reise kampen mot den. Men menn rammes også. Vi
må stå sammen med dem i kampen, mot alle oppsigelser og permitteringer.
For å kunne gjøre det, må vi føre en hard kamp for å overvinne de diskriminerende ideene som splitter oss, og som brukes mot felles kamp. Solidariteten
mellom oss er vår største styrke i kampen. Splittelse hindrer den, og tjener
bare våre fiender.
Kvinnefronten støtter den kampen kvinner og menn i jordbruk og fiske
har reist for bevaring av livsgrunnlaget.
Kvinnefronten støtter kravet om senking av utvinningstakten i oljevirksomheten, mot boring nord for 62 breddegrad.
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Kampen mot imperialismen internasjonal solidaritet
Resolusjonen fra kvinnekonferansen i Mexico 1975 slo fast hva som må
være grunnlaget for den internasjonale solidariteten i kvinnearbeidet.
Internasjonal solidaritet er å slåss for frigjøring i eget land, samtidig som
vi støtter frigjøringskampene internasjonalt. Imperialismen må overvinnes, og
nasjonal sjølråderett etableres for at kvinnene skal kunne nå frigjøring. Kvinnene må delta aktivt i folkenes frigjøringskamper . Enheten mot felles fiende
er avgjørende for seier i kvinnekampen internasjonalt, og for verdens folks
frigjøring fra imperialisme og fascisme.
Vi må være forberedt på at imperialismens økonomiske og militære
utbytting og undertrykking vil øke over hele verden, også i Norge. Nasjonale
frigjøringskamper vokser i antall og styrke, og stadig fler folk trenger vår
støtte.
Kvinnefronten vil øke det internasjonale solidaritetsarbeidet. Vi må reise
kampen mot all imperialisme, særlig mot den spesielle truselen som Sovjet og
USA representerer mot verdens folk. Vi må støtte denne kampen verden over.
Vi må reise motstand også mot den imperialismen som den norske monopolkapitalen står for i andre land.
Kvinnefronten vil kjempe mot all imperialisme i Norge , for norsk suverenitet og sjølråderett over hav- og landområder. Kvinnefronten slutter opp om
kravet om 200-mils fiskerigrense innen utgangen av 1976.

Utover høsten 1974 ble det jobbet for å spre informasjon og samle støtte
for kravet om sjølbestemt abort. Den 29 . oktober var en stor og vellykket,
landsomfattende aksjonsdag.
Rett før aksjonsdagen gikk Nyfeministene ut av Kvinneaksjonen . De
mente at det ble lagt for stor vekt på abortlovens økonomiske, sosiale og
geografiske urettferdighet. De mente at det var viktigere å se kravet om
sjøl bestemt abort som en del av »kjønnskampen», og at sjølbestemt abort først
og fremst var en måte .å frata mennene muligheter til å kunne bestemme over
kvinnekroppen. Det hadde lenge vært uenighet om grunnlaget for kravet om
sjølbestemt abort i Kvinneaksjonen , og Nyfeministenes brudd var et resultat
av de diskusjonene som hadde vært ført.
Den 31 . oktober var det prøveavstemning i Stortinget på spørsmålet om
sjølbestemt abort i forbindelse med behandlingen av »Familiemeldinga». Det
ble et knapt flertall mot sjølbestemt abort fordi en av representantene for
Sosialistisk Valgforbund stemte mot. Dermed var saken såkalt »avgjort». Både
DNA og SV vasket sine hender, og forsøkte å skyve skylda på hverandre. Og
alle utenom KF ga opp kampen - vi ville ikke fmne oss i sviket. KF stilte
parolen : »DNA og SV: innfri valgløftene - frem lov om sjølbestemt abort stem enhetlig fon>. Kravet til de andre partiene var at de skulle stille sine
representanter fritt.
Etter prøveavstemningen i Stortinget ble Kvinneaksjonen handlingslammet pga. uenigheter om hvordan kampen skulle føres videre . Norsk
Kvinneforbund og Norsk Kvinnesaksforening ville ikke godta KFs krav til SV
om å fremme og stemme enhetlig for en lov om sjølbestemt abort . Motsetningene i Kvinneaksjonen ble skjerpet da regjeringen la fram forslag til ny
abort-lov. Lova var en såkalt »komprorniss»-lov, som skulle være en forbedring
i forhold til den gamle loven fordi den skulle nevne sosiale forhold som
grunnlag for å få abort. Norsk Kvinneforbund og Norsk Kvinnesaksforening
mente at loven ville være en forbedring for abortsøkende kvinner fordi
kvinnen selv kunne søke abort, uten å måtte gå veien om en lege.
Kvinnefronten var den eneste som avviste »kompromisslovem>. Så lenge
nemndsystemet opprettholdes, vil enhver abortlov fungere urettferdig Den
nye loven ville bli et tilbakeskritt i forhold til den gamle fordi den gir
nemndene større makt. Etter den gamle ordningen hadde kvinnen krav på å få
veiledning når hun søkte abort, og alle opplysninger om hennes situasjon
skulle samles og sendes med søknaden til nemnda. Etter den nye loven er det
opp til nemndene å bestemme hvor mye opplysninger de vil skaffe seg om den
situasjon kvinnen er i, og det er opp til nemndene om de vil tilby kvinnen
rådgivning, hvis hun ikke selv ber om det. Retten til rådgivning er da avhengig
av at kvinnen vet om at hun har denne retten, og at hun selv gjør noe for å
bruke retten . Den nye abortloven er også verre enn den gamle, fordi den gir
helsepersonale mulighet til å nekte å utføre abort. Den åpner mulighet for at
det kan opprettes »abortklinikker», fordi den ikke stiller krav om at abort skal
utføres på offentlig helseinstitusjon.
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Fra Kvinnefrontens aksjon utenfor SVs samlingskongress i Trondheim 1975.
(Foto: Klassekampen)
Fordi Norsk Kvinneforbund og Norsk Kvinnesaksforening ikke ville
støtte Kvinnefrontens krav om at lovforslaget måtte forkastes , og fordi de
ikke ville stille krav til SV, var det ikke mulig å fortsette samarbeidet i
Kvinneaksjonen. Norsk Kvinneforbund og Norsk Kvinnesaksforening foreslo
at Kvinneaksjonen skulle »legges på is» en stund, at den senere kunne drive en
kampanje for prevensjonsopplysning, og så ta opp spørsmålet om sjølbestemt
abort igjen i forbindelse med Stortingsvalget 1977. Kvinnefronten gikk imot å
legge ned abortkampen, og Kvinneaksjonen ble derfor oppløst.
Kvinnefronten fortsatte kampen . Vi opprettholdt parolen med krav til
DNA og SV, men endret kravet til de andre partiene. Det er ikke spørsmål om
at noen kan »stilles fritt»; vi krever at alle Stortingspartier støtter kravet om
sjølbestemt abort. Kvinnefronten fortsatte å aksjonere på kravet om sjølbestemt abort til »kompromiss»-loven ble vedtatt i mai 1975, med DNAs og
SVs stemmer.
Etter at loven ble vedtatt, prøvde en rekke motstandere av sjølbestemt
abort å få folk til å tro at loven innebærer en »snikinnføring» av sjølbestemt
abort, og de satte igang en hetskampanje mot abortsøkende kvinner. I mange
distriktere rkvinnene~bHt-t-ståen·de-uten mulighet for å få utført abort, fordi
personalet på en del sykehus nekter å utføre aborter. KF har tatt sterk
avstand fra hetsen mot de abortsøkende kvinnene og »samvittighets»kampanjen blant helsepersonalet, og vi holder fast ved at den nye loven er et
svik.

34

flyttes til andre land med billig arbeidskraft. I Norge har kapitalen blitt flyttet
f.eks. fra TEKO-industrien til olja, og Askim Gummivarefabrikk flyttet produksjonen til Malaysia. Denne utviklinga har pågått gjennom flere år.
Dette fører til nedlegging av arbeidsplasser, oppsigelser og permitteringer i
stort omfang. Det rammer kvinnene hardest, fordi flertallet av arbeiderne i
disse næringene er kvinner.
Men også arbeiderne i annen industri får føle virkningene av krisa på
kroppen. De store konsernene går til innskrenkninger og rasjonalisering for å
opprettholde og sikre fortjenesten. Norske Skogindustrier hadde et overskudd
på l 04 mill. kr. i 197 4. Likevel rasjonaliserte de bort arbeidsplassene til
kvinnene på Våler Skurlag. Også her rammes kvinnene - når noen skal sies
opp , er det kvinnene som må gå først.
Staten bidrar til arbeidsløsheten blant kvinnene, både gjennom sin økonomiske politikk, og som arbeidsgiver. F.eks. skal 5000 kvinnearbeidsplasser i
Televerket bort innen 1982, gjennom en rasjonalisering som er i full gang. l
Postverket har det pågått rasjonalisering gjennom flere år.
Staten prioriterer også bevilgninger til investeringer i mer lønnsom industri, som olje- og verkstedindustrien. På statsbudsjettet for 1976 er dette økt
med 299 %. Samtidig fryses, og strammes det inn på, bevilgningene til
»uproduktive» sektorer, slik som skoleverket, helse- og sosialsektoren . Dette
betyr færre arbeidsplasser for kvinner, og dårligere tilbud f.eks. til utdanning
og barnehageplasser.
Arbeidsløsheten vinteren 1975/76 er den største vi har hatt i Norge etter
2. verdenskrig. I tillegg til den registrerte arbeidsløsheten , må vi regne et stort
antall arbeidsløse kvinner og ungdom. De registrerer seg ikke som arbeidsløse ,
fordi de vet det ikke fins jobber på stedet.
Krisa gjør også at prisene stiger raskere .
I økonomiske nedgangstider, brukes reaksjonær kvinneideologi for å
»rettferdiggjøre» at kvinnene mister jobben. Vi ser at ideene om at kvinnene
blir forsørget, og at de har sin viktigste oppgave i hjemmet med omsorg for
barna, blir spredd mer og mer aktivt.
Vi ser også at den grovt kvinnefiendtlige pornoen i dags- og ukepresse
øker. Med den utnyttes kvinnekroppen hardere økonomisk , samtidig med at
de falske mytene om kvinnene forsterkes for ytterligere å svekke vår kamp og
våre rettigheter.
Selve retten til å kjempe blir også grovt angrepet. Antallet politiske og
usaklige oppsigelser øker, og varsler om at det vil bli tyngre å slåss ettersom
krisa utvikler seg.
Situasjonen til kvinnene er preget av krisa. Alle områder av kampen
merker det. Men samtidig med at utbyttmga og unoerffyJ<knn~ ". ~; o, "~ tr M,
også motstanden mot den.
Alt dette må vi ta hensyn til i de konkrete arbeidsoppgavene framover.
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KF var den eneste av kvinneorganisasjonene som påpekte hvor dårlig den
nye loven er, og den eneste som ikke la ned kampen for sjølbestemt abort.
Resultatet ble at hetsen skyllet over KF i avisene. Vi ble beskyldt for å gå mot
kvinnenes interesser ved å forkaste en lov som »tross alt ville innebære en
forbedring for abortsøkende kvinner.» Vi fikk lære at når en reiser kampen , så
blir en angrepet . Gang på gang opplevde vi at vi ikke fikk slippe til i avisene
med innlegg, at vårt syn konsekvent ble forbigått i radio og fjernsyn . Motstanderne av sjøl bestemt abort fikk , og får , for det meste råde grunnen alene.
Det betyr at den eneste sikre måten vi har for å gjøre synet vårt kjent, er
gjennom den aktiviteten vi skaper sjøl.

Hvorfor tapte vi kampen for sjøl bestemt abort?

Hvllken situasjon kjemper vi i?
Norge og resten av verden er rammet av ei stadig økende krise.
Kontrollen over ressurser og markeder blir viktigere for imperialistene
ettersom denne krisa skyter fart. Den imperialistiske truselen mot verdens
folk øker.
Stadig fler folk reiser seg til kamp , og frigjør seg fra imperialismen. Dette
forsterker også krisa for imperialistene. De største imperialistmaktene griper
til desperate midler for å holde på kontrollen sin. USA og Sovjet ruster som
aldri før, og kampen dem imellom om herredømmet i verden skjerpes. De
representerer en spesiell truse! for verdens folk. I Norge tviholder USA på
kontrollen sin, mens Sovjet ruster i nord, og øver press mot Norges krav om
sjølråderett på havet og på Svalbard.
Det er krise også i den norske økonomien. I over et år har vi hørt daglige
meldinger om nedlegging av og innskrenkninger ved bedrifter. Årsakene sies å
være ·»Sviktende ordretilgang». Bedriftene får ikke solgt varene sine til de
prisene de forlanger, og opparbeider store lagre .
I de høyt industrialiserte landene flyttes kapital fra mindre lønnsom
industri til industri som gir større fortjeneste . Produksjon med lav lønnsomhet

Gjennom vårt propaganda-arbeid vant vi støtte fra mange for kravet om
sjølbestemt abort. Men disse ble ikke organisert til kamp for dette kravet. Det
var riktig av Kvinnefronten å ta initiativ til Kvinneaksjonen for sjølbestemt
abort, men denne aksjonen burde vært en organisering av alle som ville slåss
for dette ene kravet - sjølbestemt abort. Istedenfor ble Kvinneaksjonen et
utvalg med representanter fra forskjellige kvinneorganisasjoner. Det var riktig
å opprette Kvinneaksjonen, men det var også riktig å oppløse den da det ikke
lenger var enighet om å fortsette kampen for sjølbestemt abort.
I abortkampen la vi for mye arbeid i å legge press på de enkelte
stortingsrepresentantene. Vi krevde at partiene utenom DNA og SV skulle
stille sine representanter fritt, fordi vi visste at noen av dem var for sjølbestemt abort . Først i siste del av kampen stilte vi parolen »Støtt kvinnenes
krav», og rettet mesteparten av arbeidet inn på å reise en massebevegelse som
kunne presse Stortinget til å fremme og vedta en lov om sjølbestemt abort.
Men da var det for sent- i denne omgangen

Daghjemskampen
Over hele landet har KF drevet mye med daghjemsarbeid , og ved siden av
kampen for sjølbestemt abort, er det denne saken KF har jobbet mest med.
På mange plasser har arbeidet bestått i å finne ut hvor stort behovet er for
daghjem. Andre steder har en slåss direkte for å få igang drift av daghjem ,
eller hindre nedlegging.
»Førskoleutredninga» (NOU nr. 39 / 1972) viste at stat og kommune tjener
på drift av daghjem. Tross dette kom det i begynnelsen av 197 5 et forslag til
lov om barnehager som sa at:
- foreldreandelen av utgiften til drift av daghjem skal øke til 50 % fram til
1981.
kommunene skal ha rett, men ikke plikt til å bygge daghjem .
- det skal ikke være maksimal-priser på daghjemsplassene.
KF slo fast at en slik lov ville styrke kapitalens og statens muligheter til å
regulere tilgangen av kvinner på arbeidsmarkedet. Aviser og massemedia
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diskuterte stort sett ikke de viktige sidene ved dette lovforslaget, debatten
dreidde seg mest om barnehagene skulle ha kristen formålsparagraf. .
Daghjemsl ova ble feid igjennom i Stortinget i mai 197 5, bare elleve dager
etter at det endelige forslaget til lov var ferdig.

Kvinnefronten er en partipolitisk uavhengig organisasjon som vi l samle
ulike grupper av kvinner med felles kampgrunnlag i kampen mot økonomisk
utbytting, og politisk, seksuell og kulturell undertrykking.
Kvinnefronten ønsker å samle flest mulig kvinner på vår pl attform til
kamp mot all kvinneundertrykking, for frigjøring av kvinnene.
Ut fra vår plattform og vårt handlingsprogram vil vi mobilisere enkel tpersoner, grupper og organisasjoner til å stå sammen med oss bak kravene, og
samarbeide med andre organisasjoner og grupper som fremmer samme krav
som oss.
Gjennom frontens 4 år lange kamp, har fronten høstet viktige lærdommer
når det gjelder hvordan vi slåss.
Vi lærte av abortkampen og daghjemskampen at seier bare kan nås
gjennom å mobilisere alle med felles interesser bak kravet, og hele tiden
gjennom diskusjon og oppsummering sikre at kampen utvikler seg rett. Vi
kan ikke overlate til parlamentariske organer å gi oss det vi krever , men stole
på den styrken organiseringa av mange med felles interesser er i kampen.
Vi lærte av Vålerkampen at kampen må føres på to plan . Kvinnefronten
må organisere de som er villige til å slåss på kravet. Samtidig må vi arbeide for
å overbevise de som ut fra egne og felles interesser bør stå sammen med oss,
men som i dag (eller på det gitte tidspunkt) ikke er villige til det.
Kvinnefrontens virksomhet og styrke er avhengig av og basert på kv innefrontgruppenes aktivitet og kampevne . Kvinnefronten har valgte politiske
styrer på gruppeplan, distriktsplan og landsplan. Kvinnefronten driver landsomfattende fellesaksjoner når kampen krever det.
Kvinnefronten får ikke penger fra andre enn seg sjøl og de som støtter
fronten og dens aktiviteter. Vår slagkraft og evne til kamp er helt avhengig av
godt økonomisk arbeid, og av at vi samler også økonomisk støtte fra de som
stø.tter vår kamp politisk. _ _ _ _ _ _ __
Kvinnefronten legger stor vekt på å drive aktivt rekrutteringsarbeid. Det
er viktig at vi er mange som slåss for kvinnefrigjøring.
Kvinnefronten utgir avisa »Kvinnefront». Den er vårt viktigste middel til å
spre politikken vår.

13

36

www.pdf-arkivet.no (2018)

Kvinnefronten og andre organisasjoner
§ 37 Kvinnefronten kan samarbeida med andre organisasjoner der det tener
føremålet til Kvinnefronten .
§ 38 Kvinnefronten kan stå saman med andre organisasjoner i ein sams
organisasjon dersom det politiske grunnlaget ikkje strir mot programma
til Kvinnefronten .
Landsstyret kan gjera vedtak om det.
§ 39 Kvinnefronten arbeider for at så mange medlemmer og andre kvinner
som råd er, skal fagorganisera seg og vera aktivt med i fagleg arbeid .

Hvorfor greidde vi ikke å gjøre noe med daghjemsloven?
Hele behandlingen av daghjemsloven gikk svært raskt, og foregikk samtidig med siste fase av kampen for at den nye abortloven skulle bli en lov om
sjølbestemt abort. Daghjemsloven og den nye abortloven ble vedtatt med bare
noen dagers mellomrom.
Kvinnefronten drev propaganda mot loven , men vi organiserte ikke kamp
mot den. Og for å vinne er det nødvendig å samle alle med felles mål til felles
kamp. Et eksempel på det er seieren i aksjonen mot høyere priser på
daghjemsplassene i Oslo.
I Oslo vedtok bystyrets finansutvalg enstemmig at prisene på daghjemsplassene skulle økes høsten 1974. Mot dette organiserte foreldre , ansatte på
daghjemmene og andre seg, og reiste en storm av protester. KF støttet og
deltok i aksjonen . Resultatet av kampen ble at forrnannsskapet gikk mot
finansutvalgets vedtak, og prisene ble ikke hevet.

Tariffoppgjørene
Rett etter Landsmøtet 1974 opprettet Landsutvalget et faglig utvalg som
begynte arbeidet sitt med å jobbe med tariffoppgjøret. Kravene som var stilt i
de forskjellige forbundene var for dårlige alt før forhandlingene startet. Faglig
utvalg oppfordret derfor Kvinnefrontgruppene til å lage lokale aksjoner på
parolen »Stem nei og still nye krav». Tariffoppgjøret 1974 skjedde forbundsvist. Det betydde at en rekke fagforeninger kunne gå til streik og slåss for å
oppnå bedre resultater enn forhandlingene hadde gitt. Ved forbundsvise
oppgjør kan dessuten sterke forbund gå i spissen for å trekke lønnsnivået opp ,
og dette er til gavn for folk i lavtlønnsbransjene, der det særlig jobber mye
kvinner.
To viktige saker i forhold til kvinnene i tariffoppgjøret 1974 var:
- ·»Kvinnekravene» i Norsk Tjenestemannslag
Fra flere foreninger i NTL ble det stilt krav om lengre svangerskapspermisjon , rett til fravær ved barns sykdom, kortere arbeidstid for småbarnsforeldre , alt med full lønnskompensasjon, og det ble stilt krav om bedriftsdaghjem. Disse kravene ble avvist av forbundsledelsen som »ikke tariffkrav» og
»luksu·s>>-krav. Det er viktig å reise disse og andre særkrav for kvinner i
forbindelse med tariffoppgjørene . Når det gjelder parolen om kortere arbeidstid for småbamsforeldre har vi endret den til et krav om kortere arbeidstid for
alle.
- Kan en stille høye lønnskrav i svake og utsatte næringer?
Diskusjoner og vedtak blant medlemmene i Kvinnefronten er nødvendige for
at demokratiet skal virke. Bilde t er fra Kvinnefrontens sommerleir på
Tromøya 19 75, hvor forberedelsene til landsmøtet 19 76 startet. (Foto:
Kvinnefronten)

Alt i 1974 sto det dårlig til med en del bedrifter i konkurranseutsatte
næringer. Dette skyldtes både konkurransen fra utlandet , arbeidsgiveravgiften
til staten og omlegginga til »olje»-økonomi i Norge. Tidligere i krisetider har
ideen om at arbeiderne skal la være å kreve lønnsøkning for å »redde»
bedriften , slått igjennom i mange fagforbund , og også blant arbeiderne sjøl.
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Dette skjedde også i tariffoppgjøret 1974. Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund og Norsk Bekledningsarbeiderforbund, som organiserer arbeidere i den mest typiske lavtlønnsindustrien, fikk et elendig tariffoppgjør.
Likevel var det arbeidsplassene i fiske- , hermetikk-, tekstil- og skotøyindustrien som først ble rasert da krisa slo til i Norge . Det skulle vise at det ikke er
arbeidernes lønnskrav som »tar knekken» på bedriftene.
I tariffoppgjøret 1974 var Kvinnefronten for seint ute til å kunne innvirke på oppgjørsformen og selve kravene. I forbindelse med tariffoppgjøret
1976 satte derfor fronten tidlig igang diskusjonene og arbeidet. Vi tok
standpunkt for forbundsvise oppgjør og for at oppgjøret skulle omfatte
kravene om særvern av kvinner. Og vi oppfordret kvinnene til å delta aktivt i
tariffoppgjøret 1976.
Rengjøringsstreiken
I forbindele med tariffoppgjøret var det en rekke fagforeninger som gikk
til streik.
Sommeren 1974 gikk Norsk Arbeidsmannsforbund inn for streik blant
rengjøringskvinnene . Rengjøringskvinnene sto ganske sterkt i streiken. Det var
en tariffstreik , ledet av forbundet, og de fikk mye støtte og sympati. Likevel
godkjente forbundet etter noen uker et resultat som var lavere enn det
opprinnelige kravet, og avblåste streiken. Selv om en streik er støttet av
fagforeninga, så er det ikke sikkert at den fører fram til seier. Folk i streik
trenger all den støtten de kan få, men Kvinnefronten så den gang ikke
omfanget av det å være en kamporganisasjon for kvinner, og satte heller ikke
igang noe streikestøttearbeid for rengjøringskvinnene . Dette var et tilbakeskritt i forhold til KFs tidligere praksis. KF var aktiv både i forbindelse med
streiken blant Brattvågkvinnene og sjukepleierstreiken i 1972, og streiken
blant rengjøringskvinnene på Kongsberg i 1973.
Streikene høsten 1974
Utover sommeren , høsten og vinteren 1974 kom tre store streiker:
kjøttarbeiderne , heismontørene og telefonsentralmontørene. Disse var alle
tariffstreiker, men var ikke spesielle »kvinnestreiken>, selv om det var kvinner
blant de streikende.
Streikene ble møtt med store angrep fra arbeidsgivernes og statens side.
Særlig de to siste, som ble møtt med trussel om lock-out og voldgift. Derfor
ble de etterhvert til kamp for selve streikeretten.
Disse streikene stilte et viktig spørsmål skarpt : Er det bare streiker der
kvinnene er i flertall , som angår Kvinnefronten? Kvinnefronten hadde en
tendens til å oppfordre til støtte til de streikende ut fra at de hadde koner, og
at det-v-ar-kv-~Rner-blant-de streikende.- Men- kjernen i- disse streikene var
kampen for retten til å streike.
Det skjedde en utvikling i Kvinnefronten i forbindelse med disse kampene. Det var ingen Kvinnefrontgrupper som støttet kjøttarbeiderstreiken , som
var den første streiken, men telefonsentralmontørenes streik fikk støtte også

§ 34 Landsstyret gjev ut medlemsbladet og det offentlege bladet til Kvinnefronten . Skriftstyra vert valde av landsstyret, som kan skifta dei ut.
Skriftstyra svarer for seg til landsstyret.
§ 35 Landsstyret kjem i hop minst to gonger i året.

Eigedomen tll Kvinnefronten

§ 36 Prinsipp for korleis eigedomen til Kvinnefronten skal brukast:
a) Grupper, distriktsorganisasjon og andre organ i Kvinnefronten kan ikkje
gjera seg av med eigedom på ein måte som strir mot vedtektene til
Kvinnefronten.
b) Med »eigedom» meiner Kvinnefronten mellom anna: ·
Alle slags pengemiddel, m . a. det som står i kasse eller bank,
kontorutstyr, maskiner, anna lausøyre , fast eigedom, rett til !eige.
Vidare: aviser og tidsskrift som fronten gjev ut på ulike plan, og namna
på desse blada, alle former for kartotek, som medlemskartotek og
tingarkartotek , og all anna eige.
c) Dersom det er grunn til å tru at dei høgste organa i Kvinnefronten er
usamde i bruksmåten av eige må dei alltid godkjenna det fyrst.
Eigedomen må ikkje brukast på ein måte som strir mot vedtaka desse
organa har gjort.
d) Landsstyret kan fastsetja at dei vil føra over eigedom frå ei gruppe,
distriktsorganisasjon eller eit an~a organ i Kvinnefronten til seg sjølv,
eller til andre organ i Kvinnefronten.
e) Dersom delar av ei gruppe går ut av Kvinnefronten , går heile eigedomen
til gruppa til den delen av gruppa som held fram i Kvinnefronten. Det
gjeld sjølv om den delen av gruppa som held fram å arbeida i
Kvinnefronten er i mindretal .
f) Dersom heile grupper anten går ut, vert nedlagde, misser medlemskapen
eller på annan måte sluttar å arbeida for Kvinnefronten, så går all
eigedom til Kvinnefronten, anten ved distriktsorganisasjonen eller ved
landsstyret.
g) Dei same reglane gjeld for distriktsorganisasjoner og alle andre organ
som Kvinnefronten opprettar.
h) Dersom medlemmer går ut av landsstyret i Kvinnefronten, går eigedomen til eit samla fleirtal i landsstyret. Dette gjeld når dette fleirtalet har
gått fram i samsvar med vedtektene, og har kalla inn landsstyremøte
eller landsmøte dersom- det- er kome-krav-om-det-som_s~araL--tu.·- - - - vedtektene .
i) Dersom grupper, distriktsorganisasjoner eller andre organ i Kvinnefronten fylgjer mindretalet i landsstyret, går eigedomen deira til fleirtalet i
landsstyret på vanleg måte.
11
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gruppene. Grunnar kan vera pengeskort, praktiske vanskar o.l. Då vel
gruppene utsendingar til distriktsmøte, og distriktsmøtet vel utsendingar til landsmøtet på grunnlag av medlemstalet for distriktet.
Distriktsmøta bør vel ja u tsendingar frå så mange ulike gru p per som
råd.
§ 27 Landsmøtet vedtek program, vedtekter og endringar i begge.
§ 28 Landsmøtet vel landsstyre mellom dei mest aktive og røynde medlemmene i Kvinnefronten. Landsmøtet vel og varamedlemmer til landsstyret. Så sant råd bør medlemmene i landsstyret koma fr å alle kanter av
landet.
Landsstyret svarer for arbeidet sitt til landsmøtet. Landsstyret skal
leggja fram skriftleg melding om arbeidet sitt for landsmøtet når det går
av.
§ 29 Medlemsavgifta til Kvinnefronten for kvar medlem vert fastsett på
landsmøtet. Landsstyret kan endra medlemsavgifta dersom økonomien
til Kvinnefronten krev det.

Landsstyret
§ 30 På grunnlag av programmet til Kvinnefronten og andre vedtak fr å
landsmøtet har landsstyret des se oppgåvene:
- leia Kvinnefronten politisk.
utvikla og setja ut i livet politikken til Kvinnefronten.
kalla heile Kvinnefronten til å ta del i landsfernnande aksjonar.
sjå til at grupper og distrikt vert trekte med i arbeidet til
Kvinnefronten.
- leia det praktiske og økonomiske arbeidet i Kvinnefronten.
§ 31 Landsstyret avgjer skipnad sjølv. Dei kan gjera om skipnaden ved vanleg
fleirtalsvedtak på landsstyremøte. Landsstyret vel eit arbeidsutval.
Arbeidsutvalet skal minst ha desse medlemmene: Forkvinne , skrivar,
økonomistyrar og organiseringsstyrar.
Arbeidsutvalet i landsstyret har ansvar for å leia politikken til
Kvinnefronten til dagleg, og driv Kvinnefronten mellom landsstyremøta.
Arbeidsutvalet har sete i Oslo.
§ 32 Varamedlemmer har ikkje røysterett i landsstyret. Dei kan få vera med
på landsstyremøte dersom landsstyret ved tek det.
§ 33 Dersom medlemmer i landsstyret går ut i valperioden, kan landsstyret ta
opp varamedlemmer som då vert vanlege landsstyremedlemmer med
fulle rettar. Landsstyret vel nye medlemmer ved å foreslå varamedlemmer kvar for seg , og ta dei opp ved vanleg fleirtalsvedtak. Landsstyret
kan ikkje ha fleire medlemmer enn det talet som vart vald p å
landsmøtet.

fra Kvinnefronten. Vi hadde lært at hvis ikke Kvinnefronten er med på å slåss
for retten til å streike, så er vi med på å underminiere et av kvinnenes viktigste
kampvåpen. Denne utviklingen viste seg bl.a. i at Kvinnefronten var raskt ute
med støtte da bønder gikk til skattestreik sommeren 197 5.
Hitrabøndenes skattestreik
Sommeren 1975 gikk bønder i Leksvik og på Hitra til skattestreik i
protest mot statens jordbrukspolitikk. Streiken ble motarbeidet og angrepet
av staten fra første stund , og den ble lagt ned før den rakk å vokse til en
landsomfattende aksjon .
Jordbruket sysselsetter en rekke menn og kvinner. En kraftig strukturrasjonalisering av jordbruket er en trussel mot norsk sjølberging, og vil føre til
at både kvinner og menn mister arbeidsplassene sine. Bøndenes skattestreik
fikk bred støtte fra Kvinnefronten over hele landet. Dette var første gang
Kvinnefronten deltok i en aksjon til støtte for små brukernes kår. Dette var et
framskritt i seg sjøl, og starten på en stor og omfattende kampoppgave .

Kvinneåret 1975:
Permitteringer og oppsigelser
KF diskuterte oljepolitikken våren 1974 med utgangspunkt i Stortingsmelding nr. 25 (1973- 74) »Oljemeldinga». Vi slo fast at:
- vi gikk mot den planlagte nedlegging av 70 000 arbeidsplasser i de
konkurranseutsatte næringene, der det jobber flest kvinner.
- vi krevde lav utvinningstakt, ingen flere blokker sør for , og ingen
prøveboring nord for 62. breddegrad.
- konsentrasjonen av de nye arbeidsplassene i oljeindustrien ville øke alle
typer pendling.
- oljeaktivitet på de viktigste fiskebankene er en trussel både mot fiskeressursene og arbeidsplassene i fiske og fisketilvirkning.
Kvinnefronten pekte' altså på at en rekke arbeidsplasser , og især kvinnearbeidsplassene, var truet av omlegginga til »olje »-økonomi. Men vi så på
kampen mot denne raseringa som en ganske langsiktig kamp , og vi hadde lite
ideer om hvordan kampen skulle føres . Vi var derfor lite forberedt da krisa i
den norske økonomien utviklet seg og førte til at raseringa av arbeidsplassene
tok større fart.
Til tross for bølgen av permitteringer og oppsigelser kom det i den første
tiden ikke til mye åpen kamp for å beholde arbeidsplassene. Og Kvinnefronten gikk ikke i spissen for å oppsøke permitterte og oppsagte kvinner for å
reise kampen sammen med dem. Et unntak er Kvinnefronten i Molde som tok
kontakt med de permitterte kvinnene på Sea-Snack-fabrikkene. Det var
Våler-kvinnene som lærte oss at en kan og må slåss mot oppsigelsene.
Oppsigelsene på Våler skurlag.
Våler skurlag er en del av Norske Skogindustrier A/S, et monopolkon-
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sern som hadde 104 mill. kroner i overskudd i 1974. For å sikre fortsatt
overskudd, bestemte ledelsen at bedriften skulle rasjonaliseres og en del
arbeidere sies opp.
Det var de tretten kvinnene som jobbet på skurlaget, som ble sagt opp.
Vanligvis er det lettere å si opp kvinner enn menn, men denne gangen fant
ikke kvinnene seg i å gå stille og rolig hjem. De reiste kampen mot de
diskriminerende og usaklige oppsigelsene, krevde å få beholde jobbene sine,
og at ingen andre skulle sies opp i stedet.
Bedriftsledelsen, ledelsen i fagforeninga og et almannamøtevedtak på
bedriften gikk mot dem.
På et forhandlingsmøte mellom representanter for LO og NAF ble disse
partene enige om at sju av kvinnene skulle få beholde jobbene, resten av dem
skulle sies opp. Og i tillegg skulle seks menn miste jobbene sine. Dette
resultatet var ikke de tretten kvinnene fornøyd med, for det innfridde ikke
kravene de hadde stilt. Men støttebevegelsen for de oppsagte var ikke så
omfattende og sterk at det var mulig å drive kampen fram til full seier.
Kvinnene på Våler reiste kampen for kvinners rett til lønna arbeid.
Kvinnefronten støttet dem, organiserte og ledet de landsomfattende støtteaksjonene. Det var en seier at sju av kvinnene fikk beholde jobbene, men bare
en halv seier fordi en ikke greidde å hindre alle oppsigelser.
Oppsigelsen av de tretten kvinnene på Våler skurlag var enda et eksempel
på hvordan kvinner brukes som arbeidskraftreserve. I denne kampen fikk vi
også se hvordan kapitaleierne og deres støttespillere bevisst prøver å splitte
kvinner og menn fra hverandre og hindre at alle står sammen i kampen .
Gjennom Våler-kampen lærte vi at det er nødvendig å slåss aktivt for å vinne
menn som allierte i kampen for kvinners rett til lønna arbeid, det er ikke nok
å bare si at en ikke ser på mennene som kvinnenes fiender. Enheten mellom
kvinner og menn er en forutsetning for at vi skal kunne vinne i kampen mot
kvinners og menns felles fiende: monopolkapitalen.
Våler-kampen betydde også et gjennombrudd i Kvinnefronten for å forstå
at det er nødvendig å fortsette støttearbeidet for en slik kamp over lang tid ,
det holder ikke med å sende en støtteresolusjon og tro at det sikrer seieren.
Det var Våler-kampen som la grunnlaget for Kvinnefrontens kamp mot de
politiske oppsigelsene.

Kampen mot de politiske oppsigelsene
I krisetider er arbeidsgiverne særlig ivrige etter å si opp arbeidere som er
innstilt på å slåss for sine rettigheter. I løpet av 1975 opplevde vi et ras av
usaklige-egi"eJ.i-t-iske-oppsigelser-,sem-øk-te-med-H-t-v-i-kl-inga av~krisa.
På Norsk Hammerverk i Stavanger ble en arbeider oppsagt, en dag før
prøvetida var ute, fordi han brukte for mye tid på vernearbeid. Fjorten av
arbeidskameratene hans ble sagt opp da de gikk til streik i protest mot
oppsigelsen. Hammerverk-arbeiderne gikk til rettssak mot bedriften for å
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§ 21 Distriktsstyret skal gå i brodden og leia arbeidet til Kvinnefronten i sitt
distrikt.
Det skal:
- setja dei landsfemnande aksjonane til Kvinnefronten ut i livet i sitt
distrikt.
få i stand lokale aksjonar.
gjera kjent politikken til Kvinnefronten.
stå i nært samband med gruppene og medlemmene i distriktet, og be
dei om kritikk, råd og framlegg.
Distriktstyret er bindelekken mellom landsstyret og gruppene . Det må
arbeida for å betra sambandet mellom gruppene i distriktet , og for å
skipa nye grupper.
§ 22 I distriktsstyret sit minst fire medlemmer : forkvinne , skrivar, økonomistyrar og organiseringsstyrar. Dei avgjer skipnad i styret sjølve , og
kan skipa seg om på styremøte.
§ 23 Distriktsstyret kan arbeida for å oppretta underdistrikt der det er
høveleg, som i byar og tettstader. Gruppene innafor dette geografiske
området er med i underdistriktet. Distriktsstyret godkjenner underdistrikta og kan løysa dei opp. Vedtektene for distrikt i Kvinnefronten gjeld
for underdistrikt og.

Landsmøte i Kvinnefronten
§ 24 Landsmøtet er det høgste organet i Kvinnefronten .
Kvinnefronten skal ha landsmøte annakvart år.
Landsstyret gjer vedtak om å kalla inn landsmøtet.
§ 25 Omframt landsmøte vert kalla inn når
- landsstyret vedtek det
- grupper med i alt minst ein fjerdedel av medlemmene i Kvinnefronten gjer vedtak om å krevja det.
§ 26 Berre valde utsendingar har røysterett på landsmøtet. Medlemmer
landsstyret har framleggs- og talerett. Dei har ikkje røysterett.
Utsendingane skal veljast etter desse retningslinene :
Det skal ve ra om lag like mange medlemmer bak kvar utsending.
Utkantdistrikta kan få nokre utsendingar ekstra på kostnad av dei
største byane dersom det tykkjest rett.
Så mange grupper som råd skal vera med på landsmøtet.
Landsstyret avgjer kor mange medlemmer som skal stå bak kvar
utsending.
Landsstyret kan krevja beinveges-val-pålrtsen·dirrgar frå- gruppene-. - Landsstyret avgjer kor mange utsendingar gruppene kan velja på
grunnlag av medlemstal i gruppene.
Landsstyret kan gje høve til val av utsendingar på distriktplan,
dersom det er vanskeleg å halda landsmøte med utsendihgar frå alle
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§ 11 Gru p pene skal :
drøfte, utvikla og se tja ut i livet politikken til Kvinnefronten.
vera med så godt dei kan i landsfemnande aksjonar.
få i gang og vera med i lokale aksjonar.
verva medlemmer til Kvinnefronten.
gje landsstyret melding om viktige saker på sin stad.
koma med framlegg og kritikk for å hjelpa landsstyret og heile
fronten med å utvikla ein rett politikk.
§ 12 Der det er medlemmer som ikkje er med i noka gruppe, skal den gruppa
som er nærast halda sambandet med dei.
§ 13 Gruppene vel styre på årsmøtet. Styret eller gruppa avgjer tid og
innkalling for årsmøtet ved vanleg fleirtal.
§ 14 Styret i gruppa avgjer skipnad sjølv. Det bør minst vera forkvinne,
økonomistyrar og skrivar.
§ 15 Dei som har tillitsombod i Kvinnefronten skal kjenna livet i organisasjonen og gjera same arbeid som dei vanlege medlemmene. Det m å til for å
halda Kvinnefronten fri for byråkrati og pampevesen. Alle som har
tillitsombod må difor vera med i ei gruppe .

Distrikt
§ 16 Distriktsorganisasjonar vert oppretta der det er høveleg. Gruppene i
distriktet er med der. Landsstyret godkjenner distriktsorganisasjonar og
kan løysa dei opp. Slike vedtak kan ankast til landsmøtet som kan gjera
dei om.
§ 17 Årsmøtet i distriktet er høgste organet i distriktet. Distriktsstyret skal
kalla inn til årsmøte. Der det ikkje finst distriktsstyre skal landsstyret
kalla inn.
§ 18 Omframt årsmøte i distriktet vert kalla inn når:
distriktsstyret vedtek det.
landsstyret ved tek det.
grupper som i alt har minst ein fjerdedel av medlemmene i distriktet
gjer vedtak om å krevja det.
§ 19 Berre u tsendingar som er val de av medlemmene har røysterett på
årsmøte i distriktsorganisasjonen . Medlemmer av distriktsstyret har taleog framleggsrett, men ikkje røysterett. Medlemmer i landsstyret kan
møta , og har same rettar som medlemmer i distriktsstyret.
Gruppene vel utsendingar, og det skal vera om lag like mange
medlemmer bak kvar utsending. Distriktsstyret avgjer kor mange
medlemmer det skal vera bak kvar utsending.
§ 20 Årsmøtet i distriktet vel styre. Distriktsstyret står til svars andsynes
årsmøtet i distriktet. Det distriktsstyret som går av skal leggja fram
skriftleg melding om arbeidet sitt for årsmøtet.

Ved Tiger konfeksjonsfabrikk i Trondheim ble en Kvinnefronter oppsagt.
Begrunnelsen var at hun hadde utdanning, og derfor kunne forventes å lage
bråk. Kvinnefronten over hele landet deltok i støttearbeidet. (Foto:
Klassekampen)

prøve en paragraf i arbeidervernloven , som skulle gi vern mot usaklige oppsigelser i prøvetida. Hammerverk-arbeidernes kamp fikk støtte fra Kvinnefronten , men støttearbeidet kom først skil<.kelig i gang da Kvinnefronten
forsto at politiske oppsigelser også er noe som rammer kvinner.
De offisielle begrunnelsene for oppsigelsene var forskjellige Ei jente fikk
beskjed om at hun var for mye syk, enda sykefraværet var under det som
Norsk Arbeidsgiverforening regner som gjennomsnitt. Dessuten hadde hun
ikke sagt fra om at hun var gravid da hun ble ansatt - to år tidligere 1 Ei jente
fikk høre at hun sydde for seint, enda hun var rask nok til å holde akkorden
etter bare to måneder på fabrikken. To jenter fikk beskjed om at maskinene
de jobbet ved ikke skulle brukes lenger , men etter at jentene var ute av
fabrikken , ble det ansatt nye folk til å betjene maskinene. Tre jenter fikk vite
at de skulle erstattes med bedre kvalifisert arbeidskraft, likevel ble det ansatt
nye folk som ikke var bedre kvalifisert enn dem , etter at de var sagt opp .
De offisielle begrunnelsene for oppsigelsene var i seg sjøl både usaklige og
diskriminerende , og vi skal aldri godta f.eks. sjukefravær eller graviditet som
oppsigelsesgrunn. Det som også var felles for oppsigelsene var at den offisielle
begrunnelsen bare var et påskudd for å bli kvitt fagpolitisk aktive jenter.
Kampen mot disse oppsigelsene var derfor en kamp for retten til å være
fagpolitisk aktiv på arbeidsplassene.
Mange av kvinnene reiste kamp mot oppsigelsene og Kvinnefronten gikk i
41
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spissen for å støtte dem. Kvinnefronten organiserte støttearbeidet, og de
oppsagte fikk støtte av mange, også fra fagforeninger. Flere av kampene førte
til seier , og kvinnene fikk tilbake jobbene sine.
Både streikekampene og kampene mot de politiske oppsigelsene lærte
Kvinnefronten at det er hva kampene gjelder som betyr noe, ikke om det er
kvinner eller menn som slåss. Kvinnefronten må forsvare streikeretten og
retten til å være fagpolitisk aktiv uten å bli sagt opp. Angrep mot disse
rettighetene rammer både kvinner og menn, men ofte rammes kvinnene
hardest.

Føremålet med Kvinnefronten

Kvinn enes kamp er internasjonal

§ l Kvinnefronten er ein landsfemnande kamporganisasjon som arbeider for
full frigjering av kvinnene.

»Vi vil arbeide for solidaritet med kvinner i alle deler av verden», sto det i
plattforma som ble vedtatt på landsmøtet i 1974. Men Landsmøtet satte ikke
dette som noe kampområde for Kvinnefronten, og det ble ikke stilt noen
oppgaver for fronten i forhold til det i handlingsprogrammet. Men utviklingen
i verden omkring oss tvang Kvinnefronten til skritt for skritt å innse at dette
var et viktig område å slåss på, og til å ta opp kampen .
Svenske rengjøringskvinner i streik
Den første saken Kvinnefronten tok opp og jobbet aktivt med, var støtte
til de svenske rengjøringskvinnene som vinteren 1974-75 streiket for bedre
arbeidsforhold og høyere lønn. Det måtte svenske rengjøringskvinner til for å
få Kvinnefronten ut i streikestøttearbeid igjen. Kvinnefrontens Landsutvalg
oppfordret fronten til å støtte de streikende både politisk og økonomisk, og
store deler av KF fulgte oppfordringen. KF i Trondheim var særlig aktiv i
forbindelse med 8. mars-feiringa 1975.
Chile
På landsmøtet 1974 ble det lagt fram en resolusjon til støtte for de
undertrykte kvinnene i Chile, fremmet av en chilensk flyktning i Norge .
Landsmøtet fikk ikke tid til å drøfte den , men den ble senere vedtatt av
Landsutvalget. I resolusjonen står det bl.a.: »Kvinnefronten støtter den
chilenske kvinnen i hennes kamp for menneskerettighetene, og tar sterk
avstand fra den fascistiske militærjuntaen som med støtte av USA-imperialismen, undertrykker det chilenske folket». I Landsutvalget var det kamp om
en skulle kalle det chilenske folkets fiender ved deres rette navn imperialisme og fascisme . Chile-resolusjonen var et viktig skritt på veien for å
starte solidaritetsarbeidet for undertrykte kvinner i andre land, og den lærte
oss at vi m å støtte kvinners kamp mot deres virkelige fiender. Det er
USA-imperialismen og fascistjuntaen som undertrykker folket i Chile , og
kampen-må~rette s-mot~demt"'"
. ------Støtten til det chilenske folkets kamp ble fulgt opp av Landsutvalget ved
at Kvinnefronten våren 1975 ble medlem av Solidaritetskomiteen for Chile. I
det internasjonale solidaritetsarbeidet som i andre saker, er det viktig at alle
som arbeider for og støtter samme sak, organiserer seg til felles kamp .
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Kvinnefronten
sine vedtekter

Medlemskap
§2
§3

§4
§5
§6

Alle medlemmer i Kvinnefronten er personleg innmelde.
Alle kvinner kan melda seg inn i Kvinnefronten . Dei må slutte seg til
programma for Kvinnefronten slik dei er vedteke på landsmøtet. Dei må
betala medlemsavgift.
Berre medlemmer h ar røysterett.
Medlemmer i Kvinnefronten kan ikkje samstundes vera m edlemme r i
nazistiske eller fascistiske parti eller organisasjonar.
Dersom ein medlem bry t vedtektene for Kvinnefronten , kan gruppa
eller landsstyret ta frå ho medlemskapen ved vanleg fleirtalsvedtak.
Avgjerda i gruppa kan ankast til landsstyret, og dei kan gjera om
vedtaket.
Avgjerda i landsstyret kan an kast til landsmøtet, som kan gjera om
vedtaket.
Før avgjerda vert teke , skal den det gjeld få melding om det , og h øve til
å svara for seg.

V edtak i fronten
§7
§8

Vedtak på ulike nivå vert gjort ved vanleg fleirtal.
Fråsegner frå ulike nivå i Kvinnefronten må ikkje stri mot dei programma som Kvinnefronten vedtek på landsmøtet.

Grupper
§9

Medlemsgruppene er grunnorganiseringa i Kvinnefronten. Gruppene gjer
mesteparten av arbeidet med å se tj a politikken til Kvinnefronten ut i
livet. Difor bør så mange som råd vera med i ei gruppe.
§JO Gruppene skipasLe~tteLlQkal....kampeinskap , til dømes på arbeidsplassar,
skular, heimstad osb .
Distriktsstyra m å godkjenne gruppene, og distriktsstyra kan løysa dei
opp . Gruppene kan anke avgjerder til landsstyret og landsmøtet, som
kan overprøva dei.
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Vietnam
Det som fikk Kvinnefronten til å ta opp støtten til det vietnamesiske
folket , var at Kvinnefronten våren 1974 fikk invitasjon til en mottagelse som
Informasjonskontoret til Den provisoriske Revolusjonære Regjering skulle
holde. Landsutvalget vedtok at Kvinnefronten skulle være representert. I
spørsmålet om hvordan en skulle støtte kvinnene i Vietnam sto det to linjer
mot hverandre .. Den ene linja innebar at Kvinnefronten skulle begrense seg til
å uttrykke støtte til alle kvinnene i Vietnam, og ikke si noe om resten av
folket og heller ikke noe om hvem som var det vietnamesiske folkets fiender.
Den andre linja innebar at Kvinnefronten støttet de vietnamesiske kvinnenes
og hele det vietnamesiske folkets kamp for frigjøring fra USA-imperialismen
og de hjemlige quislingene. Og det var etter denne linja som Kvinnefronten
slåss videre.
Det vedtaket som Landsutvalget hadde fattet , ble i første omgang dårlig
fulgt opp av Landsutvalget og av fronten. Restene av ideer om at støtte til
folks frigjøringskamper mot imperialismen ikke har noe med kvinnesak å
gjøre, hang igjen. Vedtaket om å støtte PRR burde vært sendt ut til
forpliktende diskusjoner i Kvinnefronten. At dette ikke ble gjort innebar at
Landsutvalget ikke fungerte som en skikkelig politisk ledelse for fronten , og
det førte til at Kvinnefronten ikke sto samlet bak støtten til det vietnamesiske
folkets frigjøringskamp . Trass i dette var store deler av Kvinnefronten med og
feiret seieren da frigjøringskampene førte til seier både i Kambodsja og
Vietnam våren 1975.
Etter seieren i Vietnam støttet Landsutvalget en demonstrasjon som
krevde at 83 »flyktninger» fra Sør-Vietnam ikke skulle få komme til Norge .
Dette var en riktig og nødvendig oppfølging av solidaritetsarbeidet for
Vietnam. I forbindelse med frigjøringen satte USA-imperialismen og dens
støttespillere over hele verden igang en kampanje for å sverte det frie
Vietnam. Bl.a. ble tusenvis av sør-vietnamesere fraktet ut av Vietnam, både
med og mot egen vilje, og aviser og kringkasting propaganderte at »de flyktet
fra det kommunistiske diktaturet». Å ønske slike »flyktningen>velkommen på
norsk jord, eller stille seg passiv til at de fikk komme, ville være å svike det
vietnamesiske folkets seier.
I Kvinnefronten var det likevel en del som på det tidspunkt mente at
støtte til denne demonstrasjonen var å drive Kvinnefrontens internasjonale
solidaritetsarbeid for langt. Denne holdningen har imidlertid endret seg, og
Landsmøtet 1976 slo enhetlig fast at Landsutvalget fattet et riktig vedtak om
støtte til demonstrasjonen mot de 83 »flyktningene».
Hva har vi lært?
I alt internasjonalt solidaritetsarbeid har to linjer stått opp mot hverandre. En linje sier at en støtter kvinnene i andre land , og bare dem, og at en ikke
vil si noe om hvem som er kvinnenes fiender, og hvem kampen må rettes mot.
Den andre linja sier at kvinnenes frigjøring avhenger av hele folkets frigjøring ,
43
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Kampen krever enhet og bredde
Den økonomiske avhengigheten skaper man glende likeverd mellom mann
og kvinne og legger sammen med det reaksjonære kvinnesynet grunnlaget for
menns undertrykking av kvinner. Som vi så det p å Våler Skurlag, kan menn
være motstandere av kvinnenes kamp. Men menn er undertrykt av samme
fiende som oss - det er derfor vår oppgave gjennom tålmodig arbeid å
overbevise menn med de samme interesser som våre at kampen gjelder felles
mål , og at kvinner og menn må stå sammen i kampen .
For å vinne fram i kampen er det nødvendig å mobilisere alle som har
felles interesser. Utfra vår plattform og vårt handlingsprogram vil vi mobilisere
enkeltpersoner, grupper og organisasjoner til å stå sammen med oss bak
kravene . Vi vil slåss for enhet med andre kvinneorganisasjoner utfra var
plattform. Kvinnefronten vil samarbeide med andre organisasjoner og grupper
som fremmer samme krav som oss.

Målet er frigjøring og likestllling

og at kvinnene må delta aktivt i folkenes frigjøringskamper mot imperialisme
og kolonialisme. Kvinner og menn må slåss sammen mot den felles fienden.
Gjennom kampen har Kvinnefronten lært at bare den siste av disse linjene
for støtte til kvinnekampen i andre land, er riktig. Grunnlaget for å drive
internasjonalt solidaritetsarbeid, er ikke å drive »veldedighet» overfor kvinner i
andre land , men å ta lærdom av og fullt ut støtte den kampen de fører.

Kampen mot fascismen
I Norge har nazistene holdt seg skjult siden krigen . Men i løpet av

1974- 75 har en ny-nazistisk bevegelse vokst fram. Over hele landet har KF
vært med på å ta opp kampen mot denne bevegelsen og krevd forbud av det
nye N S-l2artLeJ-lill._Qf~k_Er_ontl2.._ Eas_cismen o_g_nazismen_e.r_folke ts verste
fiender , og betyr avskaffing av alle demokratiske rettigheter, som
ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, streikerett, stemmerett, rettssikkerhet osv .
Fascismen står i motstrid til alt Kvinnefronten slåss for: arbeidsplasser til både
kvinner og menn , daghjemsplasser til alle barn, sjølbestemt abort. Under et

Kvinnene er halve folket - og hardest undertrykt på alle omrader.
Kvinnene har derfor særlig interesse av å beskytte og støtte kamp mot
innskrenkninger av de midler vi har å slåss med : tale- , trykke- , ytrings- og
organisasjonsfriheten; streikeretten og den frie forhandlingsretten.
At kvinnene er halve folket betyr også at kvinnene rammes når folket
rammes. Kvinnefronten vil derfor med bakgrunn i plattforma ta stilling til,
reise eller støtte enhver kamp som er forenlig med kampen for frigjøring av
kvinnene . Vi tar avstand fra den snevre kvinnesaksideologien om at kvinner og
kvinneorganisasjonene skal kon sen tre re seg om sitt »tildel te » kampfel t :
Forholdet mellom mann og kvinne, og arbeidet med barn og kvinners sosiale
og kulturelle krav.
I familie og arbeidsliv vil Kvinnefronten ha full likestilling mellom
kjønnene. Det betyr ikke at vi ønsker å nå den posisjonen som menn har i
dagens samfunn. For det første fordi vi mener at både menn og kvinner er
undertrykt, og for det andre fordi likestilling innebærer full forståelse av at
kvinner står i et spesielt forhold fordi vi føder barn . Vi vil arbeide for
kvinnenes frigjøring, - likestilling er en viktig del av den . Først når vi sammen
kan løse de problemene vi møter hver dag og sammen deltar i bygginga av
samfunnet, har vi nådd et avgjørende skritt på veien mot vår frigjøring. Vårt
mål er et samfunn uten utbytting, med rett til lønna arbeid for kvinner og
menn , likeverd mellom kvinne og mann, og hvor barna er hele samfunnets
ansvar.

KAMP MOT ALL KVINNEUNDERTRYKKING
FOR FRIGJØRING AV KVINNENE!
5

44

www.pdf-arkivet.no (2018)

sikkerhet». Bak dette snakket ligger det et ønske om å få folk over hele
verden , også i Norge, til å dempe kampen mot imperialismen.
Men all erfaring viser, at når store imperialistmakter snakker om fred alt
mens de ru ster opp som aldri før , da gjelder det nettopp ikke å tro på
fredspratet.
Truselen fra USA og Sovjet angår direkte det arbeidende folket , kvinner
som menn - i Norge. USA tviholder på den militære kontrollen over Norge.
Sovjet ruster opp i nord , legger press på Norge for å hindre 200 mils
fiskerigrense.
Kvinnefronten ser det som en viktig oppgave å reise kampen mot den
spesiell e trusel en som USA og Sovjet står for idag, og samtidig reise motstand
mot all imperialisme , også den som monopolkapitalen her i Norge står for i
utlandet og som rammer kvinner og menn såvel i Stillehavet som i Brasil.
Mange står sammen i kampen mot imperialismen . Folk og nasjoner i den
tredje verden viser med sin frihetskamp veien fram til seier. De gir et kraftig
handslag også til vår egen kamp i Norge. Den støtten må vi gjengjelde'
Kambodsjas og Vietnams seire viser vei . Ved å stole på egne krefter og
kjempe for en rettferdig sak, kan selv en mektig fiende overvinnes. Kvinnenes
innsats i denne kampen står som et strålende eksempel for oss alle . Den lærer
oss at kvinnen ikke kan frigjøres uten at vi selv tar aktivt del i den
anti-imperialistiske kampen.

Kamp mot all fascisme
Fascisme betyr grov undertrykking og vold mot arbeiderklassen. Historia
viser oss at fascismen er en politikk som monopolkapitalen støtter når de ikke
ser andre muligheter til å holde oppe maktposisjonene sine. Fascismen gir
kvinnene stilling som fødemaskiner uten samfunnsrettigheter. Kamp mot
fascisme og nazisme er kamp for borgerlig-demokratiske rettigheter - kamp
mot rasisme - kamp for retten til å arbeide for kvinnefrigjøring.

Arbeiderkvinnene i spissen for kampen
Kampen for kvinnenes frigjøring må føres i mange former. Kvinnefronten
vil oppfordre kvinner til aktiv innsats i fagforeninger og interesseorganisasjoner. Men vi må også smi et særskilt våpen mot undertrykkinga: en
kamporganisasjon for kvinner.
Arbeiderkvinnenes krav må være utgangspunktet for all kvinnekamp .
Arbeiderkvinnene i jobb og hjemme er hardest undertrykt og de har samtidig
gode tradisjoner i kamp og organisering, og er istand til å lede kampen og
stake ut en riktig kurs. Deres krav og kamperfaring må følges av andre grupper
av kvinner som slåss sin kamp: småbrukerkvinnene - kvinnene på kontor og i
servicenæringer - kvinner i helse- og sosialvesenet - kvinnene som jobber i
utdanningsverket - jenter i allmenn skole og i videregående utdanning.
Hver for oss er vi svake - sammen er vi sterke.

eventuelt fascistisk styre i Norge ville Kvinnefronten, som alle andre
kamporganisasjoner for folks interesser, bli forbudt og forfulgt.
Det norske folket har stolte anti-fascistiske tradisjoner, og også kvinnene
var med i den aktive motstandskampen mot de tyske nazistene under den
annen verdenskrig. Kampen mot fascismen er viktig for kvinnene , og det ville
være et svik mot oss sjøl og mot de tradisjonene som fins , hvis ikke
Kvinnefronten var med på å reise denne kampen.
Fascismen i Spania
Fascismen rår i Spania, og det spanske folket er hardt undertrykt.
Kvinnefronten har støttet spanske kvinner som kjemper for frigjøring, og
protestert mot fengslingen av kvinner som slåss for kvinnenes rettigheter.
Da fem spanske anti-fascister ble henrettet høsten 1975 , reiste det seg en
storm av protester over hele verden mot det spanske fascist-regimet.
Kvinnefronten over hele Norge deltok i protestdemonstrasjonene mot
henrettelsene. Dette var et uttrykk for at Kvinnefronten hadde utviklet
politikken sin og forståelsen for at kampen må reises og rettes mot kvinnenes
fiender.

Felles mål- felles kamp
For å nå fram til seier, er det i enhver sak viktig å samle flest mulig av
dem som har felles mål, og organisere for felles kamp . Seieren i daghjemsaksjonen i Oslo er et eksempel som viser det. Kvinnefronten går imot ideen om
at det ikke er nødvendig for Kvinnefronten å samarbeide med noen , og ideen
om at samarbeid med andre bare betyr en ting, nemlig samarbeid med andre
kvinneorganisasjoner. Kvinnefronten ønsker å samarbeide med alle som vil
slåss for krav som også Kvinnefronten reiser.
Ønsket om samarbeid omfatter også de andre kvinneorganisasj onene , og
Kvinnefronten har tatt initiativ til slikt samarbeid , som i »Kvinneaksjonen for
sjølbestemt abort». Men samarbeidet må bygge på en politisk plattform og at
det er enhet om hvordan kampen skal føres videre fram. I »Kvinneaksjonen
for sjølbestemt abort» ble det umulig å fortsette samarbeidet med de andre
kvinneorganisasjonene da Kvinnefronten var den eneste som sto konsekvent
på kravet om sj ølbestemt abort.
Kvinnefronten har også deltatt i samarbeid med andre organisasjoner som
har samme interesser og krav som oss i enkelte saker. Kvinnefronten deltok i
aksjonen mot høyere daghjemspriser i Oslo, der både foreldre-forening ,
fagforeninga til daghjemspersonalet og andre var med. Og Kvinnefronten er
medlem av Opplysningsutvalget om IEA (Det internasjonale energibyrået). ut
fra de krav vi har stilt i forbindelse med regjeringas oljepolitikk. Og vi ble med
i Solidaritetskomiteen for Chile for å styrke kampen mot undertrykkinga av
det chilenske folket.
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Det reaksjonære kvinnesynet brukes aktivt for å holde kvinnene utafor
arbeid og hindre kvinnenes kamp . I krisetider kommer ideene tydelig fram:
kvinner skal passe barn og holde hjemmet sammen, kvinner skal være føyelige
og ikke ta opp kampen for sine rettferdige krav . Den enslige kvinnen er
mindreverdig fordi hun ikke har »fått en manm>, og den unge kvinnen selges
daglig til kjempeprofitter i pornoindustrien .
Dette kvinnesynet preger oss alle, det forsøker å splitte kvinne fra kvinne,
ung fra gammel , enslig fra gift, og mann fra kvinne . Det reaksjonære
kvinnesynet må bekjempes for å oppnå felles kamp mot felles undertrykker.

Den internasjonale kvinnedagen 8. mars
I 1972 tok Kvinnefronten opp igjen tradisjonen med å lage demonstrasjonstog 8. mars. Fra da av har Kvinnefronten vært ledende i arbeidet med
markeringen av dagen , både politisk og organisatorisk.
8. mars 1975 representerer et foreløpig høydepunkt i rekken av vellykkede 8. mars-feiringer. Over hele landet ble dagen markert med demonstrasjoner, stands, møter og utstillinger. Nesten overalt var tallet på deltakere i
demonstrasjoner og andre arrangementer omtrent dobbelt så stort som
1974.
Det viktigste grunnlaget for Kvinnefrontens feiring av dagen har vært
- 8. mars er en kampdag
- Kvinnefronten må gå i spissen for å mobilisere så mange som mulig til å reise
kamp for kvinnenes krav på denne dagen
- derfor har Kvinnefronten sett samarbeid med andre organisasjoner
(kvinneorganisasjoner o.a .) som viktig.
Kvinnefronten har samarbeidet med andre organisasjoner om å lage
demonstrasjoner og andre arrangementer på 8. mars, og har slåss for enhet
med andre kvinneorganisasjoner. Forutsetningen for et slikt samarbeid er
imidlertid at politikken er riktig, og at de som samarbeider er likeverdige i
samarbeidet.
Ut fra dette , var det riktig at Kvinnefronten i Bergen brøt samarbeidet
med Nyfeministene , Clara-gruppa og gruppe 65 i forbindelse med 8. mars
1975. Alle disse organisasjonene hadde kommet fram til en felles politisk
pl attform for 8. mars, og var blitt enige om at en representant fra
Kvinnefronten skulle holde hovedtalen. Men de andre organisasjonene ville
ikke godta den hovedtaleren som et fellesmøte for Kvinnefronten i Bergen
valgte. Dette førte til at samarbeidet ble brutt, og det ble arrangert to
demonstrasjonsstog 8. mars i Bergen. Kvinnefrontens tog var det største.

Hvem må kampen rettes mot
Den felles kampen må rettes mot det økonomiske system som hindrer vår
frigjøring, som opprettholder og tjener på undertrykkinga ; Monopolkapitalen
og imperialismen. Fienden er de kvinner og menn som eier banker, fabrikker
og anlegg - som råder over arbeidsplassene og hvor de plasseres - som tjener
på våre dårlige lønner, vårt private barnepass, vår økonomiske avhengighet ,
vår ydmykelse som kjønn.
Vi reiser kampen mot stat og kommune som legger forholdene til rette
for kapitalen og undertrykker kvinnene når de rasjonaliserer arbeidsplassene ,
slik vi ser det i Televerket, og i helsesektoren og utdanning, som velter
daghjemskostn adene over på foreldrene og legger ned fødeplasser.
Vi vil fra sak til sak ta opp kampen mot grupper, organisasjoner og
enkeltpersoner som aktivt bekjemper og hindrer vår kamp .

Kvinn enes kamp er inte(nasjonal

l. mai
Kvinnefrontens landsmøte 1974 vedtok at spørsmålet om å delta i
feiringen av l. mai , var en sak for de lokale gruppene, og at verken landsmøtet
eller Landsutvalget kunne sette opp regler for hva gruppene skulle gjøre .
Gruppene i fronten har forholdt seg til l. mai på forskjellige måter. Noen
har gått i front-tog som bygger på kamp mot undertrykking og undertrykkerne , og hvor det politiske minimumsgrunnlaget ikke sto i strid med
Kvinnefrontens politikk (Stort sett Faglig l. maifronttog). Andre har deltatt
også i tog hvor det politiske grunnlaget sto i motstrid til frontens og
kvinnekampens---kr-av- eg- mål- (.Ster-t- sett- samerg-teg}--Andre igjen har gått i
egne tog, vedtatt ikke å gå i tog, eller ikke behandlet spørsmålet.
De to siste gruppene utgjorde en mindre del av KF i 1975 enn i 1974, og i
1975 var det bare en plass som gikk i »samorg-tog».
_Kvinnefronten har lært at det er viktig at vi som front deltar sammen
46
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Over hele verden tar kvinnene del i folkenes kamp mot imperialismen .
Det betyr bl.a. kamp mot plyndring av ressursene , mot økonomisk utbytting
av billig arbeidskraft som monopolkapitalen i andre land driver . Det betyr å
reise kamp mot forsøk på å knuse den nasjonale sjølråderetten, og ethvert
folk og nasjons rett til selv å bestemme over sin egen skjebne. Det betyr å
reise motstand mot alle forsøk fra imperialistmaktenes side på å legge under
seg andre land, det betyr kamp mot terror og okkupasjon.
Vietnam og Kambodsjas folk ble brutalt overfalt av USA. De ble u tsatt
for terrorbombing, kvinnene ble voldtatt og rismarkene brent.
Sovjet hærtok Tsjekkoslovakia i 1968. Tanks og soldater ble satt inn for å
sikre Sovjet fortsatt kontroll over landet.
Idag er det i første rekke USA og Sovjet som representerer den største
truselen mot sjølråderett og frihet. I ei tid da den økonomiske krisa verden
over skyter fart og stadig flere folk og nasjoner frigjør seg, griper de største
imperialistmaktene- til--desperate-midler-for- å- hoJde- kontroHen- sin-:-St·ritlen- mellom de to store skyter fart. De konkurrerer begge om kontroll over hele
verden.
Idag driver USA og Sovjet en militær opprustning som verden aldri h ar
sett maken til. På samme tid snakker deres ledere om »avspenni'ng», »fred» og
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med andre i fellesarrangementer på l. mai. Vi må vise felles styrke mot felles
fiende, og reise kvinnenes krav.
Det er ikke likegyldig hva slags politikk arrangementet som helhet bygger
på - selv om vi har reservasjonsrett.
Kvinnefronten må stille krav til tilslutning. Det politiske grunnlaget for
hele arrangementet må innebære støtte til kvinnekampen, og må ikke gå mot
noen av KFs krav.
Kvinnefronten har mer og mer innsett at det er viktig at vi bruker l. mai.
Den er en kamp- og solidaritetsdag for arbeiderklassen og andre undertrykte
grupper verden over, og en dag da også kvinnene må reise sine krav.

Kvinnefronten er en sterk og bra organisasjon

Punktdemonstrasjon arrangert av Kvinnefronten til støtte for Vålerkvinnene
16. mail975. (Foto:Fotogruppa 72)

Kravet om arbeidsplasser der vi bor gjelder alle arbeidere. For i praksis
betyr ukependling for den ene parten at den andre blir sittende igjen med
eneansvaret for hjem og barn. Småbrukerkvinnene må ofte drive gården aleine
fordi mannen er tvunget til å ta tilleggsarbeid. Tross sin store innsats
anerkjennes ikke småbrukerkvinnene som yrkesutøvere og faller utenom den
sosiale omsorg.
Mangelen på lønna arbeid er en av grunnene til at flere hundre tusen
kvinner er tvunget til hjemmearbeid og til økonomisk avhengighet av sin
mann. En stor del av hjemmearbeidende kvinner ønsker arbeid og utdanning
dersom forholda lå til rette. Idag blir de overlatt en stor arbeidsbyrde uten
rett til ferie eller fri under sykdom.
Retten til lønna arbeid blir heller ingen realitet sålenge det samfunnsmessige ansvaret for ungene legges på kvinnene . Idag brukes daghjemsplasser
til å regulere kvinnenes adgang til arbeid. Men barna er samfunnets ressurs og
ansvar, og kampen for gratis og fullgode daghjem til alle barn er derfor en
felles oppgave for kvinner i jobb og hjemme, foreldre og enslige.
Kvinnene blir pålagt ansvaret for det fødte barnet. Men retten til å velge
når barnet skal komme har hun aldri hatt. Prevensjonsveiledning er i
landsmålestokk forbeholdt de få, - og arbeiderkvinnenes 60 år gamle krav om
sjøl bestemt abort er ennå en brennende kampsak .

KF's landsmøte i februar 1976 var enhetlig i å stake opp veien videre
fram for KF. Utviklinga av KF's politikk har skjedd gjennom kamp , der stadig
større deler av KF har valgt den linja som dette landsmøtet sto samlet om. KF
har innrettet seg på å slåss for å bli en kamporganisasjon for norske kvinner
med en politikk som fører fram mot kvinnefrigjøring.
Kvinnekampens fiender har ingen interesse i at det vokser fram en sterk
kvinnekamporganisasjon, og når KF har reist kampen for kvinners krav, så er
vi blitt angrepet.
KF var den eneste kvinneorganisasjonen som fra første øyeblikk gikk
imot regjeringas forslag til ny abortlov, og viste at den ikke ville bety at det
ville bli enklere for kvinner å få abort på lovlig måte. Da ble vi anklaget for å
gå mot norske kvinners interesser, av de som trodde på, eller bevisst gikk inn
for å støtte, regjeringas bløff om at den nye loven ville innebære forbedringer
for abortsøkende kvinner.
Da Kvinnefronten støttet Våler-kvinnenes kamp for å beholde arbeidsplassene, fikk vi høre at vi var bråkmakere og oppviglere. Og da vi støttet
demonstrasjonen mot de 83 sør-vietnamesiske »flyktningene», og da vi reiste
kampen mot fascismen, fikk vi høre at Kvinnefronten ikke lenger var noen
kvinneorganisasjon. Hele tida har kringkasting og størstedelen av pressa vært
trofaste tjenere for kvinnefrigjøringas fiender.
Et våpen som hele tiden er blitt brukt mot Kvinnefronten, er kommunisthetsen. »Kvinnefronten er sentraldirigert - udemokratisk - sekterisk - og
Kvinnefrontens politikk er identisk med AKP(m-l)s kvinnepolitikk», slik har
refrenget vært. Vi sier: Kvinnefronten har mange medlemmer, også jenter som
er med i AKP(m-1). Målet for Kvinnefronten er ikke å bli en tverrpolitisk
organisasjon. Målet for Kvinnefronten er full kvinnefrigjøring, og kampen må
baseres på den politikken som fører fram til dette målet. Det er om kampen
er rett, og fører fram, som betyr noe .
Kvinnefronten har også hatt aktive motstandere av Kvinnefronten, som
medlemmer av organisasjonen . Dette er jenter som gjennom lang tid har vært
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Kvinnefrontens
plattforJD
Kvinnefronten er en partipolitisk uavhengig organisasjon som vil samle
ulike grupper av kvinner med felles kampgrunnlag i kampen mot økonomisk
utbytting og politisk, seksuell og kulturell undertrykking.
Kvinnefronten ønsker å samle flest mulig kvinner på vår plattform til
KAMP MOT ALL KVINNEUNDERTRYKKING
FOR FRIGJØRING A V KVINNENE!
Kampen er gammel. Fyrstikkarbeiderskene organiserte seg og gikk til
streik i 1889 på kravene: En lønn å leve av og sikkerhet i arbeidet. Kravene de
stilte er like brennende for norske kvinner idag. Retten til arbeid gjelder ikke
fordi det økonomiske systemet ikke bygger på at alle som ønsker det trengs i
produksjonen. Fyrstikkarbeiderskene lærte oss at organisering og kamp er
nødvendig. Kvinnefronten ble startet i 1972 for å føre denne kampen videre .

Kvinn efrontens sommerleir Tromøy a 197 5. (Foto: Kvinnefronten)

uenig i Kvinnefrontens politikk, og som har angrepet Kvinnefronten offentlig
gang på gang, samtidig som de har. fortsatt å stå som medlemmer. I 1975
gjorde de et organisert forsøk på å splitte Kvinnefronten. I en del grupper
meldte en del medlemmer seg kollektivt ut av Kvinnefronten, med lik
begrunnelse og i samme tidsrom . Et typisk eksempel er det som skjedde på
årsmøtet høsten 1975 for Kvinnefronten i Oslo og Akershus. Da forlot ca.
30 jenter møtet etter at de forslag til beretning og handlingsprogram som de
støttet, var blitt stemt ned . Den politikken som disse jentene støttet gikk ut
på at »Vi må ikke la krisa overskygge vår virkelighet», som en av dem sa det,
og at en ikke kunne pålegge fronten å jobbe spesielt med bare noen få saker,
mangfoldet i kvinnebevegelsen var viktig. Den politikken som vant oppslutning på årsmøtet, slo fast at det nettopp var krisa som var kvinnenes
virkelighet akkurat da, og at det derfor var nødvendig å reise kampen mot
utslagene av denne krisa , i første rekke mot raseringa av kvinnearbeidsplassene
og alle de pol i tiske oppsigelsene, men også mot en strammere daghjemspolitikk-~r.a--k.Gr.nmlJne-Gg-S-ta.t-.--

>>Nå er det blitt umulig å jobbe i Kvinnefronten», sa de som kom i
mindretall på årsmøtet. Men at utmarsjen deres fra møtet var planlagt, kom
fram. Et av medlemmene i Arbeidsutvalget i Oslo-Akershus som støttet deres
politiske linje , kunne ikke være tilstede på møtet, men det ble lest opp et brev
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Kvinnene er hardest undertrykt

----t

»Kvinnelønnene>> er for lave til at kvinner sjøl kan forsørge seg og familien
sin - i industri og kontor ligger kvinnenes lønner langt under mennenes.
Store deler av folket er i realiteten fratatt retten til lønna arbeid.
Kvinnene er den største arbeidsløse gruppa. Deler av kvinnene brukes som
arbeidskraftreserve. I krisetide r ser vi det tydelig: Kvinnene må gå først.
Arbeidsplasser der vi bor er derfor et av Kvinnefrontens viktigste krav.
Forholda i jobben tar ikke hensyn til at arbeidere skal kunne føde unger
og ta vare på dem: arbeidstida blir for lang - mange må velge deltid om de får
- men deltidsarbeid er usikkert arbeid uten fast ansettelse og gir dårligere
sosiale vilkår enn for heltidsansatte.
Utgiftene til mat og bolig har steget kraftig de siste åra. Dette tvinger
mange kvinner~t-il-e+t-elle·r~annet~a·FeeiEi-på-hv.j.].ke-seffi-hels·t--eet.j.ngelse·F7-.- - - - - - Arbeidsmiljøet tar ikke hensyn til gravide - og ingen avtaler eller lover
hindrer at gravide og enslige forsørgere stadig sparkes vilkårlig eller nektes
arbeid . For få kvinner gis anledning til fagutdanning eller annen utdanning for
varig yrke, noe som hindrer mulighet for jobb om den finnes.
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fra henne , der hun ga uttrykk for at hun støttet varmt de som nå forlot
Kvinnefronten, og at hun gjerne skulle ha vært der for å kunne gå sammen
med dem .
Også andre enn de som aktivt motarbeider KF, har meldt seg ut av
organisasjonen fordi de er uenige i KF's politikk. Det er jenter som mener at
KF som kvinneorganisasjon f.eks. ikke skal støtte både menn og kvinner i
streik eller folkenes frigjøringskamp.
Angrepene har ikke fått KF til å gå i oppløsning. Tvert imot, KF har
jobbet seg sammen og utviklet både politikken og organisasjonen. Landsmøtet
1976 viste det. Landsmøtet oppsummerte KF's felles erfaringer og staket
enhetlig ut veien videre fram.
Men for at Kvinnefronten skal fortsette å utvikle politikken sin. trengs
fortsatt kamp og diskusjoner. Det er ikke noe vi er redde for, men noe som er
nødvendig for at vi skal komme oss videre.
Vi er heller ikke redde for kvinnekampens og Kvinnefrontens fiender ,
men vi skal ta dem alvorlig. De har penger og massemedia på sin side, og vi må
organisere oss godt og stole på oss sjøl og våre egne krefter , hvis vi skal kunne
møte angrepene deres. Angrepene vil øke i styrke , for Kvinnefronten er på
rett vei og i framgang, og betyr en økt trussel for våre fiender. Det er opp til
oss sjøl om framgangen skal fortsette.
KAMP MOT ALL KVINNEUNDERTRYKKING FOR FRIGJØRING A V KVINNENE

Kvinnefronten i Norge.
Uranienborgveien 11, Oslo 3.
Tlf . (02) 69 30 16
Medlemsavgift kr. 50,- for 1976 (kr. 10,- for skoleelever)
Postgirokonto nr. 2 23 23 12
Utgir avisa »Kvinnefront»
Abonnement for 1976 koster kr. 20,- .
Postgirokonto nr. 2 26 23 84

Tegninga på forsida er fra en plakat laget til8. mars 1914 i Tyskland.
Baksida er Kvinnefronten og 8. marsgruppenes mobiliseringsplakat til 8. mars 1976.
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