
N R. I - 74 KKVINNEBULLETIN! 

I. INNLEDNING: 
Denne bulletlenep ikke_TF. 

Det - ltyr atalt som kan kjøres 

ikke kommer i denne saka. 

Og det betyr at det som står 
t,illeMDing0g:at ingen skal 

Den er , heller ikke 

eksternt og "halvel 
lcsterwt", 

hwxyikke'skal komne videre uten 

vite at denne- saka finns. 

Den skal brukes til å reise store prinsipielle spørsmål, 

som plattforma til KF, eller kontroverser vi vil reise på 

kvinnepolitikken som ennå _ikke bør kjennes utad. 

Den skal brukes til informa sjon og pålegg til mellomplanet. 

Og til rapporter av mer intern karakter. 

Spørsmål, rapporter, innlegg sendes gjennom vanlige kanaler 

innen midten av hver måned. 

Vi finner nok forme etter hvert! Kom igjen: 

KvInneutvalget. 

2. OM KF. 

a) Fronten er sunn og vokser stadig, vinner erfaring, blir . 

 konsoliøert. Dette er hovedsida. 

b) Hovedmangler er en hovedsakelig småborgerlig medlemsmasse 

•(),g derved mye feministisk politikk og organisering. Vår 

hovedoppgave må være å .prletprisere fronten, ..i medlemsmasse, 

politikk og organisering, .Det beyr: ta vare på de proletariske ele 

elemeneter som. finns, pi=legge hvordan disse skal utvikles, 

diskutere framstøt for organisering av KFer i industri og på 

typiske kvinnearb ,:idoplasser, sørge for at disse, kvinnenes kamp 

og interesser står i sentrum for den lokale KF. Det betyr også 

å organisere for kamp, ikke for koseklubb. 

c) For at dette skal nedfelles i frontens politikk generelt, 

trenger vi å utvikle plattforma. Problemstillinger kommer i 

neste nummer, ideer mottas med takk. 
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d) SV er et særproblem. Hovedmetoden for-å splitte fronten, er 

AKPhets. (KF kan ikke gå i I. mai-tog, AKP manipulerer osv.osv.) 

'Denne typen angrep kan avvises best ved å diskutere politikk  i 

fronten. Framleis er masselinja det beste våpenet mot undergravere. 

Et problem for oss: dere som leser dette rapporterer ikke når nytt 

skjer. Problema i KF i Fredrikstad i mai (se siste Vi er Mange), 

fikk vi vite om i juli, av utbryterne! NB: det er viktig å 

raskt rapportere alle tilfelle av SVdrit i fronten: 

e) Økonomien i fronten er elendig. Mlere har alltid vært de 

eneste som skjenner prinsippet med sjølberging. Derfor er det 

mieras plikt å sørge for følgende: at kontingent og abbonement 

på Vi er' Mange for 74 betales øyeblikkelig: Det er et uhyre 

billig poeng for SV å si: det er ikke bare noen få som har meldt 

seg ut, se på alle de som ik'ce har fornya kontingent: 

3. OM ABORT 

- familiemeldinga legges fram i oktober. Aksjoner planlegges her og 

der, alle bør stille. 

- det er ennå ikke klart n;-'ir proposisjonen om sjllbestemt abort 

kommer, men hold beredskapen høy! Det er godt mulig at vi blir 

nødt til å satse mye krafter i en sjokkaksjon for å sikre kampen 

seier: 

4. NESTE NR AV KVINNEBUE LETINEN 

kommer til å inneholde: 

- kommentarer til plattforma i KF 

- hva skal 8.mars brukes til neste år? 

- instruks om Vi er Mange en del numre frametter. 

OF kanskje mere også. Ha det! 	KF-frakleder 
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