
ÅPENT BREV TIL DISTRIKTSSTYRER OG LAGSSTYRER I 

AKP(m-1) 

RV's landsstyre har bestemt at vi skal legge mye større 

vekt på kvinnepolitikk. SeKK for 12.10. Her var det et 

stort oppslag om den kvinnepolitiske offensiven i RV og om 

RV-menna som kvinnepolitiske talsmenn .. 

Vedtakene er et kvinnepolitisk program for RV, som er 

et bra skritt framover(Vedtaka ligger ved). Vi har bestemt 

oss for å ta på alvor den advarselen det er å ha 17% jenter 

på topp. Jentene i RV og AKP har lært seg å si nei. Det er 

bra: Jentene har lært seg å stille krav for å ta på seg opp

gaver og ansvar. Det er bra. 

Oppgava med å stå som 1.kandidat på RV-lista er en stor 

oppgave. Mange har erfart at det er en ensom jobb. Særlig 

etter at valgkampen er over og du er blitt kommunestyre

eller fylkestingsrepresentant. Årsakene er sikkert mange og 

litt ulike på hvert sted i landet. 

Gutta har greidd den situasjonen bedre enn jentene. Men 

også blant gutta har kv~nnekravet om å jobbe på lag med 

andre blitt reist. Fylkestingsrepresentanten vår i Nordland 

er et eksempel på dette. Han stilte krav til å ha ei gruppe 

rundt seg hele perioden for å si ja til 1.plassen. 

Svært mange steder står jenter på 1.varaplass. Vi har satt 

oss som mål at de skal være aktive og synlige RV-politikere. 

De skal ikke "få være med". 

DETTE STILLER KRAV TIL PARTIET: 

o 
Rundt alle representanter rna det bygges kommunestyre-

og fylkestingsgrupper. Disse må bestå av representanter og 

vararepresentanter, pluss noen som har dette som sitt poli

tiske arbeidsområde. Hvor mange er avhengig av antall repr. 

og vararepr. Gruppa bør være på minst 3 personer. 

Der det er uavhengige RVere som er representanter er det 

særlig viktig at dette kommer i stand. De som ikke har parti 

lag i ryggen, har ennå større behov for hjelp og støtte~ 

Partiet har også ansvar for å ta vare på de uavhengige RVerne 
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Det er bra at RV-menna skal bli mer 11 kvinnepolitikere 11 • 

Men samtidig veit vi at det fort kan bli sånn at jentene 

jobber for å få sakene opp. Det er de som gjør undersøkel

sene, har kontakt med de det gjelder. Og så fremmer gutta 

den og 11 får æren". 

Jentene må få velge hvilke saker og områder de vil ha 

som sine. Det er bra å kunne fortsette å drive med det vi 

kan eller brenner for når vi skal ut i offentligheten. 

Og så får gutta ta de andre sakene. 

Oppbygging av kontaktnett og høringsnett i kvinneforeninger, 

kvinneorganisasjoner og miljøer er viktig. Og at jentene 

har denne kontakten. 

Kampen for å få kvinneorg. osv som høringsinstanser for 

kommunen er viktig for å synliggjøre kvinnekrav og kvinne-
o 

politikerne vare. 

Vi mener at partiet må ta ansvar for at disse gruppene 

blir en realitet. Det er dere lokalt, ifylker og kommuner 

som kjenner forholdene,personene og evt.kan bidra til å om

prioritere oppgaver. 

PERSONLIGE STØTTEGRUPPER 

Det er nødvendig med personlige støttegrupper for RV

jentene. De skal være den gjengen som kan gi støtte og ros, 

bidra med erfaringer og konstuktiv kritikk. Kort sagt ta 

vare på personen oppi det hele. Alle jenter i og rundt 

partiet har behov for støtte. Noen steder vil det sikkert 

være lurt å lage felles støttegruppe for jenter som sitter 

i utsatte posisjoner. I fagforeninger,KF eller kanskje er 

DS-leder. 

VI mener partiet også må ta initiativ til at jentene får 

sånne støttegrupper. (Ingen av disse sakene er jentenes 

personlige ansvar, men må tas grep om av andre.) 

Erfaringene med sånne grupper er at de betyr mye for sjøl

tillitten, motet til å gå løs på nye saker. Og for at de 

ikke skal knekke sammen etter en stund. Etter noen tid vil 

de fleste jentene sjøl velge hvem som skal være med i støt

tegruppa. Valget må være jentenes utfra de har behov for, 

hvem de stoler på eller har et bra forhold til. 

Det som er viktig er å sette det igang. 
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RV-ledelsen vil lage en egen troika som skal ha ansvar 

kvinnepolitikken. Troikaen skal også følge opp støtte

gruppejobbinga når det kommer i gang. Den skal også ha nær 

kontakt med kvinneutvalget i AKP. 

I januar skal det være kurs for alle nyvalgte represen

tanter, hvor kvinnepolitikk blir et av hovedtemaene. 

Med hilsen 

Arbeidsutvalget i Rød Valgallianse 
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