
.-1v'O~ L~~ gL/tS-
. ,.. .• -•" · .. 

Kamp og, seier 
oktober 1984 · 

Tem,a: 

AKP(ml) 

.. kvinnenes pa_rti? · 
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Vedtak .:~i DS: 
~1. 

DS arrangerer åpent kvinneseminar · 
Tema for _kQnfe~•nsen er.: 

8 - 9/ 12-(84 .,: 

* f am i 1 i ep o l i t i kl< 
* 6-time~s da9en 
* AKP<m-1> som kvinnenes parti 

Det lage s · egen løpeseddel, settes inn 
annonser i KK og egne ~nvitasJoner sendes ut. 

Det skal lages barnevaktordninger regionvis · 
for deltagere som har behov for det. 

2. DS 9år inn ~pr •pne møter i partiregi om 
· regjeringas fami ,l iemeldin,g C11.ommer i november) 
/vår familiepolitikk i november/desember/januar på 

~føl9ence steder: Lørenskog (har planla9tJ,Bærum 
Char planlagt>, Asker, As, Rælingen/Lillestrøm, 
.Jesheim. 

DS lager løpeseddel om familiemeldinga. 

\,/: 3. . DS arrangerer konferanse for menn 28111-84 
•følgende tema: .. : · · . . 

med 

* AKP<m-1> s ·om kvinner.es. ·pårti. 
* Hvordan undert r ykkes kvi n ner av revolusjonære . 

menn? Hva kan/må revolusjonære menn gjøre for . 
~ sl•ss mot egen kv inneundertrykking 09 
kvinneundertrykking i AKPCm-IJ? 

4. Alle partiavdelinger skal i løp,t av før~te 
halvår i 1985 gjennomføre diskusjone~ - om AKP(m-1> 
SOM KVINNENES PARTI. <Forslag til møteopple99 _ 
sendes ut seinere.> -SW~ _ 

5. Det lages et kvinnekadermøte i oktober for å. 

V diskutere hvordan AKP skal bli et kvinneparti, og ~ 
fcr å la9e et KK-oppsla9 om det 09 AKP-kvinner i 
Ak•rshus. 

6. Kvinnepolitikk 09 kvinneperrspektiver i 
J pp_litik~en .. • ,fi~ii'tl..JJl'.'.iPriteres i . . ll~l.9J.(a.mpen. RV::;l,is,ta . 

skal markedsføres . spesielt som ei kvinneliste. 

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2020



______________________ -~:-g 

.,_ 7. Det bør 
1.. fylkesbudsjettet 

kvinner, 

lages løpe~eddel av - RV 
med spesiell Jnn~ettting 

om . 

på 

8. Det skal være en off~ntl1g ytalskvtn~e for DS 
etter årsmøtet.· (NB få'r- det mul ig~ns §.før f •: 

Q Det skal jobbes for å få eksterne talskvinner i 
alle kommuner der vi driver arbeid. Det tas o p p 
me d avdelinger og UDSer. Oppsummere arbe i d et innen 
15 / 2 , 

~ DS skal gjenopprette kvinneutvals,et 
15/2-1985. 

it1nen 

11. Det skal sitte kvin ne{r> i fagl i g u tvalg, og 
utvalget skal le~~e vekt pa kv i nnespø r smål 
kvinnaarbeidsplasser. 

12. DS skal Jobbe fa r å b vgge o p o Egn e 

k vinnemiljøer i eller i t ilk n y t ni ng til pa rtiet . 
Ulike organisatoriske f ormer m~ v urderes k on1 et p~ 
hver ·t en k e 1 t sted. 

~ DS 5kal j ebbe for- a. styr ke K v i nnef ro r, ten i 

~ ket. Det disku t ere~ med a v deli n ge ne/UDSene 
konkret. Plan for arbeidet legges f r a m for DS 
innen 15/2-85. 

14. I f ekrutteringsarbeidet skal det settes egne 

ma.lsettin9~r for rekruttering av kvinner. Det E?I' 

en m~lsetting at over 50% av medlemmene skal være 
kvinner. 

15. Det ska.I legges vekt på kvinneaspektet og 
over~ikt over kvinnearbeidsplasser i arbeidet med 
kla~seanalyse av fylket. Rapport om hvordan 
arb~fdet med klasseanalysen/oversikt over 
arbeidsplasser i fylket g•r skal l~9ges fram for 
DS innen 1/4 1985. 
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AKP må bli 
kvinnenes parti 

AKP(m-1) er 2'. r be i der+ 1 ass ens 

arbeiderklassen E-' den eneste 
revolusjonære l,la.ssen. A~~P ( m·· l l er 

parti fordi follemassene den 3. 

parti fordi 
virkerli9e 

er 3. verden
verden er 

drivkrafta i kampen mol imperialismen. Partiet 
står på de undertr y ktes side i klassekampen og i 
ir1 t..erni':\sjona.le spø r sinal . H v o i ctar, er det mEd 

kv innekampen 
vi'::' 

sta.r 

Vi mener A~"'.P h.:u l ,,,t ' .2lf.l .u;: f;:;i l 09 rnan •3ler 

k,l i n1-1epo1itif:Len -: 0·3 cP:3~:;2 hd, r d et i · da,3 . ~1en 
! i k e\11:d v il v i p ~sti', ,:,t_ dE·t i Lk e e-r· noe; annet 

p arti eller gr u ppe h a r h a tt eller har bedre 
kv innepoliti k k e n n A V P lm I l. Me n det er langt f r a 
g odt nok . Vi me ner pa rti e t må v ære ukvinna n es 
p 21.rti 11

~ og ·a.t dei: d !e i:• r ::lt:-t. i da9. 

* Den f r· arnsl< re dnE L ·,:ir ,r,epo litil : ken partiet har 

er i k k ~ hele pa r t. i ets E- i e . De t e r · de part i k 'J i n riene 

som har jobba spesielt med kvinnepolitikk sin ær~ 
zi.t vi har så mve b i a. pblild:L som vi har· . De 

-fl este mennene? · og en god del kt· i n ne-r i partiet kan 
l ite om partiets l '.v ir-,r,epolil i Ll:. Mennene er lite 
opptatt av kvinnepoliti!: ~: . 

* Kvinnepolitikk er lavt prioritert av partiet. 
Det er lite diskusjoner , pm det organisert i 
partiet, og fa folk er satt av til~ jobbe med 
det. Dette står ikk4f:> i :noe rimelig fer;.l:)c;ild til 
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-----------------------~ 
hvor 
blir 
Det 

v i k tig kvinn~politikken er. Kvinnepolitikk 
sett på som ~oe annenrangs og mindreverdig. 

har , "lav status" å jobbe med kvinnepolitikk. 

* Kvinneaspektet ved de sakene vi jobber med 
blir ikke framheva. Krisa i helse~ og 
sosialsektoren slår f.eks. spesielt ut overfor 
kvinner. Kvinnekrav blir lagt liten vek t . pa ,: ) , 
faglig arbeid. I internasjonalt arbeid blir ofte 
kvinnene "glemt". 

* Partiet har mange d y ktige kvinner. Vi har 
kvinner som går i spissen på alle områder partiet 
jobber på, og kvinnene står for mye av 
partiarbeidet. Men de fleste får ikke brukt sine 
kuns k aper, evner 09 anlegg sl<ikkel ig i dag. Ei 
enorm kraft ligger "ubrukt". 

Partiet ha r få kvinnelige ledere og få 
offentlige talskvinner/eksternt markerte kvinner. 
Kvinnene gjør for det meste det "usynlige" 
arbeidet og rutineprega oppgaver. De får færre 
politiske utfordringer enn menn. 

* Stilen i partiet er kvinneundertrykkende. 
Partiet er prega av kvinneundertrykkinga i 
s a mfunnet. Det gjenspeiler seg i hvordan oppgav~r 
blir vurert og h v ilke oppgaver som gis til 
kvinner, måten det snak k es og argumenteres på, 
planer (rot, flytting av møter og dårlig 
forberedelser slås spesielt negativt ut for 
kvinner). Kvinnene blir holdt nede. 

* Mennene i partiet er kvinneundertrykkere. 
Gjennomsnittet er bedre enn gjennomsnittet i 
samfunnet, men det skulle jo bare mangle. De tar 
ikke minst 50% av husarbeidet og ansvaret for 
unger. Deres oppgaver og møter er nesten alltid 
vi k tigere en konenes. De dominerer i forhold til 
kvinner (ikke minst ektefelle/samboer) 
Mishandling finnes også i partiei. 
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b 
tl~Q~fQC må AKP(m-1> bli kvinnenes ~iZ 

Liten kan det 
kommunisme. Kommunisme hvor halvparten 
mennesken e er undertrykt er ingen kommunisme. 
betyr mye for linj a som må følges 
sosialismen, 09 prioritering av kampen 
kvinnefirgJØringa. 

bli 
av 

Det 
under 

for 

Kvinnene utgjør halvparten av menneskene, 09 er 
de mest undertrykte !både gjennom den dobbelte 
undertrykkinga og ved at de har de dårligste 
jobbene 0.1.1. kvinnene har mest å tjene p• • 
knuse kapitalisme~. De er de mest opprørske. 

Revo lusjonære 09 progressive kvinner +inner seg 
ikke lenger i å bl i holdt nede. Blir il<ke AKP 
kvinnenes parti, sa vil vi miste mange av kvi n nene 
som er med i dag , 09 ikke klare å rekruttere 
kvinner t st o r t omfa ~g seinere. Et kommunistisk 
"mannspart i " k an ikke løse oppgavene som at 
kommunistis k parti . 

Blir vi t'. vinnenes pa. r· ti J så. vil partiet styrke 
seg eno rm t poli tis k, mulighetene tila mobilisere 
folk og reise kamper rundt de sakene partiet 
prioriterer blir langt større, 09 vi vil bli en 
magnet som trekker kvinner til oss. 

Hvordan skal AKP <m -l.) bli kvi.!l.!:l~.a B.er:.!..!.Z 

1. KvinF,ene må. få mal<t i partiet. 
Det ·må velges kvinnelige ledere, kv innene må. f& 
plasser i utval9, redaksjoner, konferanser o.l. Må 
ha kvotering på minst 50¼ kvinner. 

2. Par·tiet må stå på kvinnenes. side i 
kjønnskampen . 
Det er sjølsagt at partiet må stå pa kvinnenes 
side i kampen mot den apne kvinneundertrykkin9a, 
mot borgerskapet 09 samfunnets kvinne
under·tryl.ddng. Men det er også en kjønnskamp. ME.>nn 
har privilegier. Arbeiderklassens merin har mye • 
V i n'ne -på<•i(v,f nfieo'ft· i-gftitr,·'il'l9-V~"'tn'91"1' ' 09Så '.En .'U·e-1.-:- ,å.·.·•.t~ • 
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' partiet . må stille seg på kvinnenes side 09 slås5 
mot mennenes privilegier og undertrykking. 

~- Kvinnepolitikk må bli hele partiets sak. 
Det må diskuteres av hele pa'r(i<!?t 03 prioriteres 
arbeids- og kadermessig. Også mennene må jobbe med 
saker som i dag er reine kvinnesaker - eks porno 
09 daghjem. 

4. t<vinneaspektet må framheves i de sakene vi 
jobber med. 
Eks. helse/sosialJ arbeidsløshet, faglig politikk, 

internasjonalt arbeid. 

5. Kvinnene i partiet må syneli9gjøres. 
Det må legges vekt på off e ntlige talskvinner, 
innledere på møter, 1 . mai-talere, kursledere, 
o.l . Minst 50¼ kvinner . 

6. Det trengs egne skole ringst iltak, støttegrupper 
09 særorganisering av k v inner . 
Her har en positiv utviklin g starta sentralt, men 
det er i alt for lite omfa.r,·3 i pa1-· tiet ;,;om hel het . 
Det må drives systemati sk fostrin9sarbeid a v 
kvinner. Det er nødvendig med E":Jtl e kvinne,miljØer i 
eller rundt partiet~ Forme n e for dette ma variere 
og utprøves. 

7. Mennene i partiet må støtte kvinnene 09 
bekjempe egen kvinneundertr;kkin3. 
Mennene ma støtte tiltaka for å få kvinnene fram, 
og kvin~epolitikken prio r ite r t. Dem• sl•ss mot 
egen dominans 09 "holde se g i bakgrunnen". Dem~ 
slAss mot egen kvinneundertr y kkiri9 09 partiet m• 
slAss i mot den. Mennene må ta minst 50% av 
husarbeidet og ansvaret for unga. 

Eli og Aksel 

<Aksel står for den endelige utskrivinga. Eli har-
ikke lest gjennom den, og er derfor ikke ansvarlig 

. .. •.-nor. --<fe l'l-~ --1 er_,i A-9e,ne ·,. ,,. .-,i · t;i tt~ 1- l ·e · ·f e-.-i :l · o·g -mang hi.q,, ·. :) "·',-,""'.'"''""' 
. ~· . . . 
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sterk - I • 

Det er ei sterk kvinneliste. To kvinner på. 
topp, 7 av de 10 første er kvinner, 50% kvinner på. 
lista totalt. Kvinnene på. lista • r sterke pol iti sk 
09 d e fleste av dem godt markert i uli ke 
Sd.mmei'ih~;·,ger. 

Det e r ei sterk arbeiderliste med faglig 
tyngde. 35% av lista er arbeidere. Det er . 
klubbformenn, sam.crg.formann, pe r sonalforenings
f o rkvinne, lærerlagsforma nn og folk med andre 
tillitsverv. 

Det er ei sterk po liti sk liste. 
09 alls i dig kur. skap samla på li s ta, 
personer mad mye tillit. 

Det 
os 

er 
det 

mye 
er 

Det er ei liste med 9eo9 r a+isk spredning. 
de 22 kommunene i Akershus er representert. 

11 a.v 

1. Kjersti Ericsson unv.lel< tor Bcl!rum 
,, 
-'- . El i Aab y sjukepleier Rælingen 
3. Aksel Nærstad snek ke r Asker 
4. Grete? Sc: h au psykolog As 
5. Tove Nødland industriarb. Aske r 
6. Gunn Frisholm jordstyretekn. Ullensaker 
7. Bård Jacobsen renovasjonsarb.Lørensko9 
8. Stein Stu9u bry99eriarb. Bærum 
9. -Tur id Petterser, lærer Ræl in9en 
10. Br itt Un n i Ar nt zen vernepleier Bærum 
11. Morten Grøa vold. · industriar-b. - Oppegård 
12. Ole Petter Jupskås :, snekker .: .-• . .-A5ke r 
13 . Øystei n Giertsen s ·tu.dent ~e,dsmo 

14. May Ha•.1.kås hjelpepleier Bærum 
15. L asse Nauma.nn lærer Asker 
16. E l len Larsen prod.konsl. Nesodden 
17. Pål Ivar Bergersen l ærer · Bærum 
18. >Øyvind Sa9estsad miljøterapeut·-. -F.rogn 
19 • . Rønna.ug Sørerisen student ,Aaker 
20. Carl Erik Sc:ulz sosialøkonom Skedsmo 
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Studiek~nferarlse 6/11 
Konferansen er · en hjelp for å gjennomføre det 
andre obligatoriske møtet i kapitalenstudiene i 
høst. Forberedelsesmateriale står i ..Ll!n.i.::.IE• 

ALLE 
ALLE 

PARTIMEDLEMMER har anledning til 
AVDELINGER bør sende mihst en , men 

å komme. 
det er-

ikke pålegg om å se n de noen. 

Innlede r er Carl Erik Schulz. 

Nøtet avholdes i Foll:ets Hus i Oslo 1 salL kl 1900 
Offisielt a vholdes d9t som 
Seminar Qfil an~ vasr sgedagagikk. Husk det når du 
kommer-! 

Mannskonferanse 28/11 
I Oslo Arbeidersamfund, FJørtoftsalen kl 1900 

* AKP(m-11 som kvinnenes pa r ti. 

* Hvordan under-tr ykkes kvinner- av revolusjonære 
me nn? ~v~ ka~/m& revolusjonære_menn gJøre for~ 
sl ~ $S mot ··e9en kvinne~ndertr-ykking o~ ~virine
undertrykking i AKPcm~J. 

Konferansen er åpen for 
partimedlemmer 09 sympatisører 
AVDELINGER SKAL SENDE MINST EN. 

alle mannli9e 
av partiet. ALLE 
Konferansen holdes 

i · partiets navn, og det setter visse 
sikkerhetsmessige begrensnin~er pA hvem som kan 
komme. 
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10 

l<oRT 
Run so~ har vært kvinneansvarlig i DS de siste åra har flytta 
Og hun som blei valgt som hennes etterfelger 1 DS har trekt 
seg fra vervet,_, Da jeg hørte om det så sa ••jeg: "Da vil jeg 

være KvinneanEvarlif sjøl om jeR i~~e si'tter i DS. Jeg som 

Kvinneansvarlig er tross alt bedre enr:. ingen kvinneansvarlig" 

0g sinn blei det. 

Som dere sk j ønner av dette nummeret av KOS si prioriterer DS 

kvinnepol i tikken og kvinnearbeidet høyt. Det er bra. Men dem 
treng er h j e1p av me:?., o~ .Je t?; trenger et KVINNEUTVALG!!!! 

I;er:-o :-: hvis d et e::- noen parti j en'ter som har tid og lyst .til 

~ ~i tt e i et kvinneutvalg , si 51 l ? S..A ! ,r ep: karj .i kXe klare 

i ~~ ~re noe~ go d job~ hvj s ~e~ m\ tale med detta ~]eine, 

DISKUSJON OM PRINSIPP-
. .:,,_ .:, 

PRO·GRAMMET ~ _ .... -_;..__ \ "'.~, 
. ··;;, I\ 

Vi trykker . her to forslag til 
delene om kvinnespørsmål i 
prinsipprogrammet. De har 
tidligere stått i 
Klassekampen. 

Kvinnekampen -turtsetter 
under sosialismen! 
. Siri ,Jen!'ien og ,Jorun G.ulbrandsen har laget nye forslag tfJ punktene 

·, · om kvinnene i prinsi.pprogrammet. ForslagstHlerne håper at det vil 
Interessere langt flere enn de som har fulgt svært nøye med I debatten 
om dette. til nå, 9g at. det vil .bli en debatt i Klassekampen· om forsla
·get. Denne første delen handler om Jocholda .til kvinnene og kampen 

. . mot kvinneundertr~'k'kinga i dag. Tqrsdag k<,>mmer forslaget som tar 
opp den sosialistiske økonomien og kvinnene, og fredag får vi forsla-

. geJ; . om ~kosialiistts1<'e·diemokrnttiet7Jdas~ kam~:og :kvinnene, · · • c ~ 
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DELl.. 
Grunnlaget for kvinneunder, 
trykkinga under kapitalis
mt:n er kvinnenes stilling i 
familien og den kjønnsbe
stemte arbeidsdelinga i hele 
samfunnet. 

De to viktigste motsigelse
ne som preger kviimeunder
trykkinga er · motsigelsen 
mellom . borgerskapet. og 
kvinnene som kjønn, og 
motsigelsen mellom menn 
og kvinner. Den første er ho
vedmotsigelsen. 

Kvinnen · 
hovedansvarlig 
F amilien framtrer som en 
frivillig valgt sosial organi
sering. Men famiiien er en 
del av samfunnets økonomis
ke grunnorganisering, en del 
av de kep!fa!.!stiske produk • . 
sjonsforholda. Familien fø
rer borgerskapets e iendom 
videre gjennom ar v. Den har 
ansvaret for å forsørge dem 
som ikke lever a v å ~elge a r~ 
beidskrafta si, og å ta seg av 
det nødvendige hus• og om 
sor gsa rbeidet, dvs de t som 
til enhver tid ikke er profitta
beJ.t å gjøre til varer, eller er 
absolutt-nødvendig for bor
gerskapet. Av historiske å r
saker er mannen for sørv,e~. 
kvil1..'1en er hovedans-v.."_{;,.:g 
for det ubetalte hus- og om 
sorgsarbeidet i fa m ilien eg 
økonomi.sk avhengig av 
mannnen. Borger skapet 
«spares» på denne-måten for 
enorme utgifter. Kvinnene 
gjør _ dette mulig gjennom 
sitt arbeid i familien, uansett 
om kvinnene har 'lønnsar-
beid eller ikke. · 
·' Familiesystemet · sikrer 

også bor~e:~~pet kvinnene 

som en etfektiv reservearme 
I QV arbeidskraft. . 

Familien gir mannen pri
vilegier og gjør han til herre . 
over kvinne og barn. Dette 
kommer bl.a. til uttrykk l 
økonomisk, sosial og sek
suell undertcykking, og 1 
mishandling av· kvinne.I'. og 
ham. 

' . 
Breiere allianser 
Fordi familien e r en del av 
de kapitalistiske produk
sjonsforholda, er det nød
vendig for kvinnene å styrte 
kapitalismen. Ikke bare for 
å avsk~fe undertrykkelsen 
av arbeiderklassen og resten 
av det arbeidende folket, 
men også for å legge grunn
laget for å oppløse familien 
og avskaffe den særegen 
kvinneundertrykkinga. Det
te må være et mål for kvin
nekampen. Det er grunnla
get for at kvinnene i arbei
derklassen må være ledende 
i kvinnekampen og for at de 
samme kvlnnene kan våre 
en særlig ledende kraft i 
kampen n1ot borge1·skapet, 
både i dagskampen og i kam
pen for revolusjonen. Og det 
c::::...,es: grunnlaget for 
breier e allianser blant kvin
ner. 

Kamp-:m for å avskaffe ka
p ito.lismen er nødvendig , 
men ikke ,tilstrekkelig for 
kvinnefrigjøring . . Gjennom . 
hele klass~samfunr.ets histo-· 
r ie har herskerklassen U!l • 

derttrykt kvinnene særskilt, . 
og gitt menn privilegier. 
De~te. gj~tµ1cr.1~:;.·rer · i-.Hc 
sa mftuu ets insti:.tusjorter og 
forhold, yrkfffllivet, politik
ken, fa.mllien; skolen; media; 
kitk~; fagb,~vegelsei/. osv. 
Sarnfumiets, , id~oløgi .gjen
nomsyres av kvinneunder , , ,·.- . , 

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2020



t rykking og ma:1uisfåvorise- -
ring. · Ka.mp mot · derme un~ 
dertrrykkinga er nødvendig 
fOr · å·.styrk;e _ kvfurie'rs ·· posi~ 
sj<'irf i dag, rrfobmsere kvin
nene og for å hindre at et so: 
sialistlsk ' samfunn fører 
kvinnetindertrykkinga . vide
re. 

Menn undertrykker kvin
ner i kraft a.v sine privilegier 
i arbeidsliv, samfunnsliv og 
familie., F.eks. har menn rett 
tit å la yrke og interesser gå 
foran familien og bestemme 
over kvinners liv gjen.nom si
ne valg. Ivfon11. har rett til å 
definere hva som er viktige 
saker i fagbevegelsen. par
tiet og interesseorganisa
sjoner. 

Viktig hindring 
At halvparten av den yr-kes
aktive a rbeiderklassen er 
kvinner , .har styrka kvinne
nes politiske rolle. 1,11mm, un
dertrykkkfug . av kvinnene: i 
arbeaiderklassen og det ar
beidende folket er en ·av <le 
viktigste hindringene fr>r økt· 
enhet og kampkraft i arbei
<ierklassen - både i dags. 
kampen og kampen for revo-
lusjonen. · 

. Kvinner må: gjøre opprør 
mot menns privilegier og un
dertrykking, Menn t arbei
derklassen må ta standpunkt 
for kvinneopprøret ogta ak
tiv ctel i kampen, ellers hand
ler de i strid med sine egne 
klasseinteresser. _ ·. . .. ' _ 

· Dersom det skal v~:t.e :E.:i~t 
organisåjoner inå ~ætte 
kvinnekampen. 

Det finnes f N'orge~enhrei 
l<vinnebevegelse, ·orgaµ1Sert 
og ,uorganisert, som·tar opp 
~nipen mot ane: former · for 
k~inneundertrykkmg. Man
ge gar person,lig i spissen og 
endrer holdninger .til kvin
ner. Men kvinner spm kjønn 
kan ikke frigjøre seg indivi
duelt - bare .gjeinom kol
lektiv organisert kamp for å 
endre såfufunnet. 

Kvinneneni Norge kan 
ikke oppnå likestilling og fri
gjøring isolert fra kvinnene i 
resten av ·verden. I dag ut'. 
gjør imperialismen de~ vik
tigste hinderet for endringer 
i kvinnenes stilling, og det er 
nødvendig for kvinnene og 
kvinnebevegelsen å delta i 
kampen for å knuse im
perialismen i verdensmåle
stokk. · Det er også viktig å 
knytte nære bånd til kvinner 
og kvinnekamp over hele 
verden for å lære, og for å 
legge grunnlaget for felles 
~amp .. 

fDete er etulringsforslag til 
nå~<Brende pk,t. 4 .. p i lw.:pittel 4 i _ 
for.~la,get til nytt prin.sippro
gmm for AKP(m·l). ) · 
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Om· o[)pløSnihga 
av familien 
Ei sentral oppgave for den 
sosialistiske økonomien er 
å skape forutsetningene for 
full kvinnefrigjøring. Det 
er en del av veien til kom
munismen. 

Sosialismen må straks 
begynne arbeidet med å 
oppløse familien og hele · 
den kjønnsbestemte ar
beidsdelinga (i familie, ar
beidsliv og samfunn). Det
te er helt nødvendig for å 
frigjøre kvinners krefter 
bå de som produktivkrefter 
og til å delta i sytringa av 
samfunnet. Det betyr å. 
skaffe kvinne r a rbeid eg ei 
lønn de kan leve a.v og for
sørge eventuelle barn, dvs. 
økonomisk ajølstendighet. 
Det betyr at staten må 
overta stø·rre del av ansva
ret for forsørging og om
sorg bl.a. gjennom stadig 
billigere og gratis dag
hjemsplasser til alle barn, 
sykehjemsplasser til alle 
som: trenger det og utbygd 

· eldreomsorg, . og direkte 
økonomisk tilskudd ti.i alle 
barn. Det betyr å starte a r 
beidet ·med en annen orga
nisering av - menneskenes . 
dagligliv;- · med . kollektive 
og samfunnsmessige løs
ninger framfor private, 
f.eks . · fellesbespisning på. 

. arbeispla.sser, skoler ·og' i 
bomiljøer, kollektive .bo
former; husarbeidspatrul
jer osv. Kvinners lønn må 
heves i forhold til menn, · 

øke mulighetene til opp
læring, sikre kvinners inn
pass i jobber som tidligere i 
hovedsak var forbeholdt 
menn, særlig på økonomisk 
og · politisk viktige områ
der. Tem:poet i utviklinga 
vil være uavnehengig av 
betingel&ene etter en revo
lusjon. 

Men slike tiltak er ikke 
. tilstrekkelige. Full kvinne
frigjøring krever fullsten
dig oppløsning av familien, 
og total oppheving a v den 
kjønsnbestemte arbeids
delinga på alle om r.åder i 
samfunnet. Dette forutset
ter at staten/ sa mfunnet 
etterhvert overtar alt for
sørgeransvar for barn og 
andre som ikke l.ev~r av 
sitt eget arbeid, både øko
nomisk og praktisk, og at 
husarbeidet organiseres 
samfunnsmessig. , Det for
utsetter full likestilling 
mellom kvinner og menn i 
arbeidslivet, i lønn. ar
beidstid og type arbeid og 
posisjon. 
- Dette vil kreve kamp 
gjennom hele sosialismens 
periode. Det · forutsetter 
u~\ing av produktivkref- . 
tene, total omorganisering 
av samfunnet og _store · 
endringer i menneskenes 
tenkning . . Skal dette være 

· mulig, må kvinnene ha 
- makt . . øktsarnfunnsmessig 
organisering · ·av hus- og 
omsorgsarbeid er nød-
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vendig.helt fra starten fora 
gjøre det mulig fo1,1 kvinne
ne i arbeiderklassen Og det 
arbedende folket å ta del 1 
styringa av samfunnet. 
Kvinnene må inn i makt, 
posisjoner i arbeidsliv og 
samfunnsliv, slik at mål
settinga med kvinnefri
gjøring preger alle deler av 

· ·samfunnsplanlegging og 
produksjon. Dette vil nød
vendigvis kreve hard 

Kvinnen 

Vi har pekt på de økonomis• 
ke .f_prutsetningene· for å av~ 
skai."fe kvinneundertryk
kinga. · Historiske efaringer 
viser at dette ikke går av seg 
sjøl, Det er forholdsvis lett å 
innføre formell og'juri.disk li• 
ker ett for kvinner. Men det 
kan godt forenes med at 
kvinnene reelt er under 
ordn:\ mannen i familien og i 
zafofunnef For· å ro:n.~.e ired 
de t, er ~et nødvendig å a n
gripe det økononiiske grunn
la.gat for fan, ilien og den 
kjø::-;nsbestemte arbeids
delinf_;a. :Men det er og nød-

. vendlg å avdekke hvorc,lan 
samfunnets institusjoner fø
rer · ,· kvin:.--ieundertrykking·a 

;,6g rnø.n~riviiegier Videte, 
og kjempe ~or en _-grunnieg-

kamp. En- pl~ som ~e 
be\tisst har kyinnefrigjø
~g som mål, vil b1dra til å 
fryse fast . ga.n;tle; µn~e-r
trykkende . forhold. Kam- . 
pen for kornmuttj.smen Vil · 

. bli vanskeligere, og grunn
laget for gjenoppretting 'il.V 
kapitalismen vil styrke 
seg. 
(Dette er endringsforslag 
til nåværende pkt. 5.4.6 side 
16.) 

gende endring av disse in
stitusjonene, og mot det sys
temet av kulturelt djupt rot
festa 'vaner og ideer som har 
til hensikt å holde kvinnen 
«på plass» 1 rolla som under
trykt kjønn og mannens tje
ner. Det sosialistiske sam• 

,"" funne~ n~.1 :f•ette sokelyset på 
n:.:mns . undertrykking . av 
kvir,r.~r, eg arbeiderklassen 
må g:_. i .:.,;_Jii::;:,en for ;i ta opp 
karr.pen mot menns pri7ile
gier; Inntil det pl:'iva,te arbei
det I fam1Uen er fjerna og fa
milien· opplest; må vi kreve 
at mennene . skal ta halvpar
ten·,av.hus- oi omsor~arbet-
det; ' . .. . 

. tte betyr at'kvirin~ne 
altt i lita.ten ·og·par

. i a--!'beid~rklassen_s og 
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'ået · arbeidende folkets mas
se9rgansisasjoner, og i ar
beids- og samfunnsliv for
øvrig. Kvinnene må sikres 
slik makt · gjennom kvote
ringsregler, egne kvinne
grupper innafor ulike or
ganer på ulike nivåer osv. 

Historia har lært oss at det 
er; nø4~endig med en sterk 
og . uavhengig kvinnebeve
gelse, leda av arbeiderklas
sens kvinner, som har til 
oppgave å slåss for kvinne
nes interesser på alle områ
der. 

Kampen for kvinnefri
gjøring har stor · betydning 
for det sosiaiistiske demo
kratiet og styrken til proleta
riatets diktatur. Hvis kvin
nene ikke har samme virke
lige muligheter som menn til 
å delta i politisk arbeid, så 
har halvparten av arbei
derklassen og folket bare 
formelle demokratiske ret
tigheter . Da blir ikke kvin
ners krefter mobiliserti byg
ginga · av sosi.alismen og i 
klassekampen mot borger
skapet. 

... • ' !,... • •. .:, ',!),._ ~, 

.,Qet'i:~r ·og slik.at mullghe• . 
't~ri 'for kvinner ..:..,.og for alle 

· arbeidsfolk - tii virkelig å 
delta, i styringa av · sam
funnet, er nøye knytta sam
men med kampen for en· ny 
kollektiv organisering av 
menneskenes dagligliv. En 
organisering der familien 
ikke lenger er grunnenheten:, 
men der menneskene arbei~ 
der, lever og styrer i.tinafor 
det samme fellesskapet . I 
kampen for en slik utv,iXling 
vil kvinnene være drivkraft 
og de vil støte på motstand 
fra menn . . 

Å oppheve kvinneunder
trykkinga betyr å avskaffe 
familien, arbeidsdelinga 
mellom kvinne og 1-nann, pri
vateiendommen og marke
det. Kvinnekampen under 
sosialismen er derfor uløse
lig knytta til kampen for 
kommunismen. Det er en 
sjølsagt plikt for det kommu
nistiske partiet å gå i spissen 
for kampen for kvinnefri
gjøri.ng . . 
( Dette er endringsforslag til nå
værende punkt 5.6.4, side 71. . ) 
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Kvinnene og :'" 
sosialismen 
Klassekampen har tid
ligere trykt et nytt forslag 
til programpunkter om 
frigjørin.g av kvinnen 
skrevet av Jorun Gul
brandsen og Siri Jensen. 
Vi trykker nå et alterna
tivt forsla,g, lagt fram a,v 
Ellen Aanesen og Gerd .. 
Arnesen. Det som står i 
dag er første del av et 
forslag til Prinsippro
gramforslaget pkt. 4.4.1. 
Annen del kommer man
dag. Tirsdag kommer et 
alternativ til forslaget om 
at det er nødvendig for 
frigjøringa, av kvinnene å 
avskaffe fa,milien. 

Kvinners pla,ssering i sam
funnet er preget av kli+sse
motsigelsen og kjønnsmotsi; 
gelsen. Dette er to forskjelli
ge motsigelser. Klassemotsi
gelsen er borgerskapets un
dertrykking av arbeider
klassen. Kvinner og menn i 
arbeiderklassen har feiles 
interesse i .kampen mot kvin
ner og menn _i borgerskapet. 
· Kjønnsmotsigelsen; På. 

den ene siden i denne motsi
gelsen befinner alle menn 
seg, som undertrykkere, på 
den andre siden befinner.alle 

, !{vinner seg, som under-
. trykte.. . Kjønn:smotslge~sen 
· angår alle. Den går tvers· 
gjennom alle klasser. sjikt 
o~ _raser. Alle menrt-har- pri:_. 

V11egier på bekostning av al
le kvinner. Kvinner har på 
tvers av klass-esklllene felles 
interesser i å bekjempe den 
undertrykkinga som ram
mer dem som· kjønn. Disse 
forholdene gjør det mulig 
med brede allianser mellom 
kVL'll".:er på begrensede om
råder. Samtidig har kvinne
ne motstridende klassein- · 
teresser. 

Alle menn har på tvers av 
klasseskillene felles lnteres
ser l å opprettholde de privi
iegiene de har på bekostning 
av kvinner. Samtidig har og
så menn motstridende klas
seinteresser. Disse forholde
ne stiller særegne krav til 
menn i arbeiderklassen, og 
alle menn som ønsker å slåss 
forfrigjøring for hele folket. 
De . m:å bekjempe sine 
kjønnsbaserte privilegier og 

.- sin posisjon som kjønns- . 
undertrykkere, samtidig 
med at de slåss mot den fel
les klasseundertrykkinga. Å 
bekjempe kjønnsunder
trykkinga i arbeiderklassen 
og dens allierte er en nød
vendig forutsetning for hele 
arbeiderklassens frigjøring. 

I tidligere forsøk på sosia
lisme har den fulle betyd
ninga av kjønnsmotsigelsen 
·ikke.blitt forstått. lnikheten 
mellom . ina.n'n. og kvinne~ er 
opprettholØt både med 'hen
syn til arbeidsdeling, ·. makt 

• ,. , ·•. · • og innfty;telse. 
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kjøruw.delte arbeidsmarke-
det i, t}en vestlige verden. På 
tross av de enortne endringe
ne arbeidsmarkedet har 
gjennomgått under kapita: · 
!ismen holdes kjønnsdelinga 
ved lag. Delinga: · går etter 

. tradisjonene linjer fra det 
førindustrielle samfunnet. 
Smtidig flytter menn over til 
de delene av arbeidsmarke
det der produktiviteten til 
enhver tid er høyest. Menn 
fra alle klasser har sammen• 
fallende interesser med bor
gerskapet i å holde kvinnene 
tilbake i de minst produktive 
jobbene. · · 

Et trekk ved kapitalismen 
er at stadig mer arbeide blir 
trukket inn i markedet, sta
dig mer arbeide får vareka
rakter. Kvinners store ut
marsj i yrkesarbeid i 70-åra 
er et uttrykk for dette. Kvin
ner utfører deler av tidligere 
ubetalt omsorgs- og tjeneste
arbeid i arbeidsmarkedet i 
stedet for i familien. Dette 
danner grunnlaget for ho
veddelen av kvinners ut. 
marsj i yrkeslivet. Fra 1950 . 
1980 økte tallet• •Då vrJ,,...,_ 
aktive kvinner med over 
500000. Dette er en av de sto
re endringene på arbeids
markedet i etterkrigstida. 
Kvinner. \ltgjør nær hahrpar
ten av alle yrkesaktive. 70% 
av gifte kvinner er i arbeid. 

Økningen er i hovedsak 
kommet i deltidsarbeid. Den 
betydelige tallmessige øk
ningen av yrkesaktive har 
ba.re gitt en liten økning i an
tall årsverk. Menn utfører 
færre årsverk enn tidligere. 

· Det foregår altså under 
kapitalismen eJ'lr storstilt 
overgang fra ubetalt arbeid i 
familien,· til ·betalt arbeid I 

-------11' 
.. 1arkedet, samt en stor for
deling av arbeid. Men dette 
har .i liten grad rokket ved -
kjønnsdelingen i arbeids- : 
marke<fot. Kvinner arbeider 
mye deltid, og likelønn mel
lom mann og kvinne er et 
fjernt mål. Likevel .var kvin
ner allerede i 197lr . hoved-

;' :·. forsørgere i 31% av norske 
hushold: Andel hushold der 
kvinnen er hjemmeværende 
og mannen er forsørger, var 
i 1980 blitt redusert til ca 10% 
av norske hushold. Kvinnene 
er altså blitt forsørgere og 
medforsørgere. Og lønnsar
beid er i ferd med å bli den 
nye sosiale sikringen for 
kvinner. Ekteskapets funk
sjon som sosial sikring for 
kvinner minker. . · 

Endringer i kvinners yr
kesaktivitet forandrer de 
materielle forholda for kvin
ner i familien. Nesten % av 
de gifte kvinnene er ikke len
ger fullstendig økonomisk 
avhengig av mannen. Men 
disse endringene har i liten 
grad på virket fordelingen a V 

ubetalt omsorgs- og tjrmeste
ar~eid mellom manr, og 
kvinne i familien . Kvinners 
posisjon som tjener for 
mann og barn i familien står 
ved lag. Ved siden.av yrkes
arbeid har kvinner fremde
les det alt vesentlfge ubetal
te omsorgijarbeidet for barn 
syke og gamle. • 

Kvi!,Ulenes stadig økende 
økonomiske uavhengighet 
har lagt et materielt grunn
lag for større reell likestil
ling mellom kjønnene. Dette 
må utnyttes. Det er altså · 
~ulig å komme videre i 
kampen mot kjønnsunder
trykk1nga er ert forutsetning 
for å -lykkes i kampen , for 
.sosialismen. 
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Men det er viktig å ikke 
undervurdere de kreftene 
som virker mot økt likestil-

. ling under kapitalismen. Det 
er strategisk viktig for bor- .. 
gerskapet å holde areider
klassen og folket for øvrig 

splittet · etter Kjønnsskillet. 
Kvh.mers kamp for opp
heving av det kjønnsdelte ar-
beidsmarkedet, og kamp for 
lik · 1ønn og like rettigheter 

. kan true borgerskapets pro
fitt. 

KJønnsmotsiøølsen 
Klassekampen har tid- undertrykkinga i dag gir 
ligere trykt et nytt forslag dem (makt og inflytelse i 
til programpunkter om fri- alle klasser og på alle plan i 
gjøringa a v kvinnene skre- samfunnet, kvinnene som 
vet av ,Jorun Gulbrandsen private tjenere for menn, 
og Siri ,Jensen. Vi trykker seksuell undertrykking av 
nå et a.lternatJvt forslag, kvinner osv.) 
lagt fram av Ellen Aanesen Kampen for å oppretthol
og· Gerd Arnesen. Det som de privilegiene ser vi og~å 
står idag e r a nnen del av et hos menn i fagbevegelsen 
fors la g til P rinsipp• og i par.tier som i ord erklæ
program mets pkt. 4.4.1. rer seg for likhet mellom 
Første del stod lørdag. mann og kvinne. 
Tirsdag kommer et altern- Alliansen av menn i alle 
taiv til forslaget',om a.t det klasser ser vi i bl.a. menns 
er n.;dvendig for firgjørin- forhold til seksuelle over-

. ga. av kvinnene å avskaffe grep mot kvinner (vold• 
familien. · tekt, pornografi) og i hvero 

For å forsvare og helst som allierer seg mot kvin
øke profitten vi borgerska- ners kamp for likeverd og 
pet spille på begge sider av frihet. Det er viktig at vi 
kjønnsmotisgelsen i arbei- allerede i dag under kapi• 
derklassen. Borgerskapet talismen vinner seire i 
forsøker å alliere seg med kampen i arbeiderklassen, 
menn i arbeiderklassen for i fagbevegelsen og 1 arbei
å holde k;vinners lønn nede. derklassens politiske parti
Samtidig vil borgerskapet er mqt menns kjønnsbaser
forsøke å opprettholde og te privilegier og mot den 
øke sin profitt gjennom å sterke mannssjåvinistiske 
bruke kvinners kamp foz, tradisjonen.-
lik lønn til å. presse menns Arbeiderklassens Kvm-
lønn ned; ner er de l'nest utbyttede på 

I tida framover vil det arbeidsmarkedet, og de er , 
være avgjørende for styr- . undertrykt som kjønn. Det., 
ken i arbeiderkla.Ssens te gir dem en objektiv Jn-; 
kampkraft at de · mannlige teresse av frigjøripg · b~de, 
arbeiderne forener seg fra klasseåk~f · . Qg fra. 
med de kvinnelige i kam- kjønnsund,crtr.y~ga, og 
pen for kv'i..nnekrava. gjør (,ierrt tu"Øeji :s~~ester 

Menn i a.lle klas$er vil krafta i kampeJ1 .mot~,~api
·®s-sstrterrkjemjre ':fo't':å ;~:>· ::talism'err,"1'.ffl;•;:-;sostalismen° ,,:,-'llr,.;.:.,~ ;...:-.-· ,,•t · 
holde de privilegier kjønns- og fullfrigjøring. · 
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· KVi11Delrlø1ørl■ 
. og _kommunism.e: 

Vi trykker her det for• Men dette er ikke til-
slaget som Ellen Aane• strekkelig. F'or å sikre den-
sen og Gerd Arnesen har ne revolusjoneringa vil det 
laget som alternativ . til bli nødvendig med kamp 
pkt. 5.4.6, avsnittet «AV· mot all form for kvinneun-
skaffe familien». Vi dertrykking og kar:np mot 
trykte lø~dag og man- menns privflegier ags~ ui1-

der sosialismen. 
dag forslag til et annet Gjennom nedkorting av 
programpunkt om kvin• arbeidstida og gjennom at 
nefrigjøringa. · omsorgsarbeidet blir gjort 
En sentral oppgave i den samfunn5U,1essig, blir 
sosialistiske perioden er å ·---grunnlaget lagt for at kvin-
skape forutsetningene for nene 1 arbeiderklassen og 
full kvinn~frigjøring. Det det arbeidende folket kan 
krever revolusjonering av ia direkte del i styringa av 
produksjonsforholda. So- ~ lik linje med 
sialismen må · fra starten menn; 
av bryte ned den kjønns- Kvinnene må inn i makt-
messige arbeidsdelinga, i posisjoner. Dette må sikres 
samfunnet. Det private gjennom kvoteringsregler 
hus- og ortlsorgsarbeidet som sikrer kVinner minst 
må organiSl!res samfunns- ._ like stor representasjon 
messig, for å gi kvinnene li- rom menn i alle organer 
ke muligheter · med menn der avgjørelser tas. :Mål-
til å delta i 51:1.mfunnsrnes- . settinga med k~innefri-
sig arbeid. gjøringa må prege alle de-
. · På den rl'l&l,ten vll sosia- ler av samfunnsplanleg-
lismen gjør~ene øko- ging og produksjon. En 
nomisk uavhenJ!~- L !Y ____, plan som ikke bevisst har 
menn, og skape .~ kvfnnefrgjØl'ing' som mål, 
ningene for å avskaf~' fa- vil bidra til å fryse · fast 
millen (med dette menei- vi gamle, undertrykkende 
å avskaffe familien som ~ forho~~- · Ka~PtJI for" kom• 
privat forsørgelses-system .,. ~.. . • • :,J' 

· deJ'.· kvinnen er U,Jlderordna gere, off ,. • aget for ',;.-,. 
mannen og er fums private· :::tre .. '~. ' av. kapita- .. 

, lj,lierl. . *" .. •''': :__p ·• . :;;.;;;;~•~~-
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Je~ har studert de tre artik• 
lt11e :som er forslag til nytt 
pr .pr. om 11 vinnes vørs m:il. 
8jøl ~r J"'g arbf'ider . m o r til 
h'P. , Ikke 8p~::1idt skolert 
Q'g l kke sµt,sie\l vant lll å <lel
la I så nne cJi :,; kusjoner . Mtm 
nå hur jt>~ hl1tt provose r1 tll 
å la (r,1m t1l ya nte n 

l-H nu•~ før!-tl sl al Jeg er 
enig k rne slt'parten av df•t 
anm s t~\r der. om al k v inner 
må ha makt, økonomisk .... 
!Jul:it e nd ighet. og nt sa m 
tunnt'l rnA ta større ansvar 
for upprnr-~ tln~ av ungrr . 
M, ·n " ft1ll s tn1tllg opp 
lø •; nlnK av familein . . «·! 
• at s lat en-sumh111n+'l 
e ttt· rh vt'rl o vertar Hil for
wrg••ran ~var ror harn og a.n 
dr" :tiim Ikke h•n! r a v sitt 
f!g•·t arlH·ir1 , både økonomisk 
o g JH'H klbk . u? 

1,•~ trPkker følgPncle ut a v 
dt'L som ~tår dPr: Kvtrrner 
1:-.at fmlt> 1111gt"r, for dd 
ln ·n~ s . ::O å skal unga O\' erla 
lt·s 111sli~11sjun for samfunns 
mt•s.:-:il-{ autorisert oppfrisl
r im~. :-iånn at kvinnt'Ot" så 
tort s••m rnulig kan gjenopp
ta ~ltt arbE'\ (i t produksjon o~ 
m a ktuhn'E"nc1 ~ organer . Kan
økjf' får hun tid til å være 
,mrrirr1t·n mt:'d dE!m p·å be
drift skantina en tlm t.'"S tict om 
ettermi<ltJagen, l helge1·, I 
f ••rlf:r . t For Ikke å snakke 
0111 g-uht.,•n - Plh•r n •ltt•re 

barnets far . hvis hun vel 
hvem det er l. Hun har a n
svar hun for seg sjøl og f t:> 1' · 
dlg med det. 

l>t'lle e r· jt>g fo rf Pn1t' lig 
Ut'n ig l. S;\.nn vil Ikke jf•g ha 
dd. Jf'g lrnrer til di•m som 
mener at del å ut vikle et 
n a• rt f01 ~1smesslg fo rhold til 
n oe n få mennl:' skt•r, m erk : 
jeg- sit·r Ikke kjt•rndamllil', 

· er rioe av dt't som gjør l!\·et 
• verdt å teve. J eg mt:'ner v ide• 
re at unge r . m t:' rk : jeg si~r 
Ikke dilt f•l(Pt kjølt og l1lod. 
Ikke 1•r et onde . r Jt• t ;] v ok se 
opp sammen med 1111gcr e r 
la·rerikl og ·t..1tviklc 11dl•, og er 
ogs;\ en av de tlnga som gjør 
livet v,•rdt å le ve. 

.Jeg rr og.si a v d f> m som 
tror pA psykolnp-f~ne n;.\ r ti e 
sier al ungt'r tn•ng f'! r få, fa. 
ste personer å forholde st•.i til 
for å utvikle seg ha rmonis k . 
fl vls man da ikke skal gi de l 
l1• på båten , bety r det al man 
forsk yvt• r hele n n1sorgspro
bl~m el Pli ha kk , vell at man 
får in s tituasjoncr ~om ligne r 
familiene . Fors kj~lkn e r ba
re at man får samfunns
mes sig a utori se rte opp
dragere is tedenfor foreldre . 

Men v~d sicten a v å ha en 
familie vi l Jt'g og s!l ha muli~• 
h e t til å delta I arh t•id og 
sa mfu1 111!-. li v. At s:11nfu1111Pl 
m å unia ni ~P n •s .._;i. 11 11 ,,t tid -

lekan bli ,,trkeligh~I. del er 
jeg lw lt enig I. Oet merk er 
jeg p:i kroppen h \·er dag . 
M en li vet t' r ikke bare pro
duk~jon og politikk. m en og. 
s å følelsesmessig tilknyt
ni11~ . Det er samspill 1~t mel • 
lom di sse lo sid ene som ska
p("r folk . lnnafor disse ram• 
m ene mener jeg at full kvin• 
nefrig jør;ng bør være m1,1lig. 
Motbev is de l. 

Opp gjennom historia, 
uansdl økonomiske forhold, 
har fanullf'n overlevd. Og 
d e t e r vel ikke uten grunn. 
De l al famili ene pr . Idag 
opplØses i masseomfang rne
rn·r je"'g har helt andre årsa
kt•r e11n at ln:,; titw, joneu har 
ove rl f' vd seg s jøl. 

.J eg mene·r at en form for 
faruilk ! ,t•niiruruwnhet..er \'I 
nødt til å b}'gge på. Felles
skapsr01e1se og medanSvar, 
Ja, re r vi nL> ttopp der. Alte r
nativet kan Ikke være sove•: 
saler og bedriftskantiner. : 
h va slags unger - og voksn,1 

- får vi av det? I 
Derfor : Opprust familien! ! 

Fram for ramillen som kam~ 
p enhet! . : 

Al det er politisk sjølmor<( 
å stille parola «oppløs fami 
lien » 1 ei valgkamptid rr i og 
for seg en annen sak . I 

Del er mulig jeg har tolka; . 
de re som fanden lese r bi .! 
belen, men tdull oppløsning 
av lamille.n•. hva betyr de t 
da? 

/ , 
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LA NJi5l1ØTI= 

'..' ' 

Kv i nnefrontens landRmøtE tll'rr~.•.·r ::,•, '. rr;e ct ntormsi<ritt!· 

De t forrige landsm0tet s;.: :;,, t r, l in~. da vi p:rio:-iterte a 

jobbe mest med porn c} Cf. t.. ~. 1r. . i:-r-:; : : :i1r_Pf1" t( :~. ' to år e'tte1~på, · 

kan vi oppsurr:mere dr-t :..,0::. ''!I !:,~ 1 1: !' ~ ;; ) t~se t o ~ra har det 

væe~ t stor u tvikli nf 1·:1.r i ~: .. _ ~~ j ! : ~; ,, ; .:1; j ._,i ske r.-akf1ne, og 

Kvinnefronten har v-t:.:-t i .Si ' ! :: . · , ~- (. ,~ ;-~~, ;:B Cf; "ti ld~ls leda 

dennebevegelsen. i :i.'1.1.t· ! ,:1::: , , \'~ lr.r.•· \r L: r- t i ntnnd til 

hvis v i hadde priori :. ~---r~ : : : ._: ,! ·:·; , -:: , -: ·: r·: :: ... !°;c! ·!: .. ! tet .. D~t ·var . 

diskus(joner. 

D&t stiller store kr ·~v :~ ~ 

t reng s {..\rs?, . \"i s~:!. rc~:r __ ;: ·i :;r"n~ -: -... ~- ~ l. 

et ~rt: r lif ~ .. fdJv u r : .. (: r :";. rH··::. j r:,~ •rc- .-,,:-:t r-':' · 

.er: r.tor 

·, , c4 , Of, 

. . ,. ,- r,:,en av de 

: ._V i:· i-:refter 

oæ de ·tte i Vi er - rr,~~:-.r-~ .. ~tr!"' f'F'f'!'; .. ... , vi: :p:· ·1j~ : ·.i"_\'H at 

Cet er en s tc i:· :r·es~.;-.;rt: rr::r pj r~:-•_;~;~- :·. ·:J . · f~ : :1 \· :r-n "'tenf? 

det som -skjer , a ksjnner, di~k~~ ~tir10r n:r .• 

1;vkke til me:. J an ::i sT!;øte:':.1 !''c: f' 'r"t·.~r:.::f'r:f•! 

hvis suørs.m:il : r i nr, :t::i t'!._~· ;.,: .: 1 ~· 
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\<. L t Ps:> fttA l<V1NIVEFttowrc:NS ·11e:DLE:M1AV\!. 

VI Ett MANC.c NR L.//}}f./. 

Familiepolitisk program 
for oss? 
Kvinnefrontens scmmerleir har hatt 
diskusjons, om fomilian. Regjeringa 
skal legge fram en familiemelding 
rett over sommeren. I denne forbin 
delse bør Kvinnefronten legge fram 
sitt familiepolitiske program. Vi på 
sommerleiren har for.l!økt å lage et 
slikt program, som er ment som et 
bidrag til diskusjonen. Vi håper at 
riktig mange vil diskutere dette og 
forbedre det, og sende kommenta-

. røne ti! Kvinnefronten. 

Familien i samfunnet 
Familien er en institusion i samfunnet som i 
stor grad har ansvaret for forsørging av 
samfunnets mennesker. Familien har også i 
all hovedsak ansv,aret for omsorgsarbeid 
både når det gjelder barn, gamle og handi-
kappede. 

Det er kvinnene som utfører mesteparten 
av hus- og omsorgsarbeidet i familien, 
Kvinnene gjør dette også når de har lønn
sarbeid. 

Dette fører til at kvinnene er plassert på 
et adskilt arbeidsmarked hvor iønns- og 
_arbeidsforhold er dårlige, og at mange kvin
ner overhodet ikke kan ta arbeid. Derfor er 
det et mindretall av kvinner som kan for
sørge seg sjøl, og kvinner som er enslige 
forsørgere er blandt de økonomisk dårligst 
stilte. 

I familien har mannen makt og privilegier 
som mange menn bruker t il å mishandle 
kvinner og barn i ly av privatlivets fred. I det 
hele tatt fører dette maktforhold til at det er 
svært vaesketig å oppnå kjærlighet bygd på 
likeverd og gjensidig respekt. 

Samfunnet overlater ansvaret for barns 
oppvektsvilkår til den enkelte familien -
med de ofte begrensede muligheter den 
har. · 

Samfunnets eneste aksepterte familie
struktur gjør at det er langt igjen til at 
homofile samboerforhold aksepteres. 

2. Kvinnefronten stiller krav langs tre 
hovedretninger . 

1. Økonomisk sjø!standighet til kvinner 
gjennom lønnsarbeid. 

2. Familien må tømmes for arbeid og det 
skal ikke opprettes lønna arbeidsplasser i 
hjemmet. · 

3. Samfunnet skal ta ·det økonomiske, prak
tiske og sosiale .ansvaret for forsørging 
og omsorg for barn (og gamle og handi
kappede). 

3. Viktige krav i dag. 

(Her bør kravene grupperes mer, det har 
ikke vi hatt tid till. 

6 timers arbeidsdag med full lønnskom
pensasjon. 

Det er en kvinnepolitisk målsetting at kvin
ner skal være økonomisk sjølstendige ··og 
ikke være avhengige av en manns forsør
ging . 6 timers normalarbeidsdag med full 
lønhskompensasjon vil gi mange flere kvin
ner mulighet til å ha fullt arbeid og dermed 
full lønn. 6 timersdagen skal kunne gi kvin
nene mer fritid. Vi er mot såkalte fleksible 
arbeidstidsordninger som vil bety økt deltid 
for kvinner. Samfunnet skal ikke bruke 6 
timersdagen til å påføre kvinnene økte om
sorosonnoavFir i familiAn 
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Ht " kvinnelønna. 
Kv nner må ha lønnsarbeid og ei lønn som 
de kao forsørge ~~ sjøl og eventuelle 
ur,Jer på._ Arbeicfsløs~tstrygd til ~Ile. 
arbeids~økende, også til de som søker del
ticsarbeid .. med utgangspunkt i grunnstø-

.· naden. Sesongarbeidende kvinRE!r må regi
strere seg som arbeidssøkende. Sam i lønn
sarbeid mA inn under reglene i· det øvrige 
arbeidslivet. 

En,lig•· forsørgere. · 
Skatt,pft barnebidrag må vekk for mora, og 
for barri som har lønnsarbeid. Stønadsord
ningene )il enslige må fJkes. . .. 

·.• 

Homofile 

Sl·.attepolitikk. 

Homofile samboerforhold må likestilles i 
lovgivningen med hetrofile samboerforhold. 

, Rett til inseminasjon og adopsjon med fulle 
• permisjonsrettigheter. · 

Bort med skatteklasse 2. (Noe usikkert, må 
undersøkes). 

Daghjem og fritidshjem. · 
Gratis barnehage til alle barn. Fritidshjem på 
alle skoler. Alle barn skal ha mulighet til hel
døgnsplass når dat er behov for det. Stan
darden på dag- og døgninstitusjoner må 
heves. 

Eldre og pleietrengende 

Svangerskapspermisjon. 
Svangerskapspermisjon med full lønn i 6 
mndr. eller 1 år? (Uenighet). Menn må få rett 
til lønna svangerskapspermisjon. Om deler 
av svangerskapspermisjonen for menn skal 
være obligatorisk, er det uenighet om. Et 
fors!ag som ikke er mye diskutert; en må
ned ekstra hvis faren tar den. Spebarnstuer 
til alle barn. 

·eldre skal ha rett til et verdig liv. Utbygging 
av hjemmehjelp, serviceinstitusjoner og 
hjemmesjukepleie slik at ~ amle kan bo 
hjemme så lenga som mulig~ Flere og bedre Omsorgsarbeid 

·in~titusjoner for {:!amle og pleietrengende. Nei til lønn for omsorgsarbeid i hjemmet. 
Krisesentre f~r kvmner som har pnvat _ om- Forslag om omsorgslønn kan brukes mot 
sorg for pleietrengende_. ~Ile . funks1ons- kvinner til å fastlåse arbeidet i familien, mot 
~emmede skal ~a gode ins.itus;on~pl!s!e~~ampen for arbeidsplasser og mot kampen 

,.,J1lpasset egne hJelpebehov:.1.,~~~ :J!.b.,.. Jor daghjems- og sykehjemsutbygging. (U
'/ }~ o\- d,j,,, k '30•~r~ ?Ør"' enighet). Omsorgsarbeid med små barn og 

Kantiner og ferdigmat. · • 
K~ntiner med middagsmat på arbeidsplas

.ser, barnehager, skoler og fritidshjem og i 
bomiljøene. Økt mulighet til god, sunn og 
rimelig ferdigmat til å ta med hjem. 

Boligbygging. 
Billige og fleksible boliger. Kvinner må plan
legge. Husbankrenta må senkes. Offentlig 
ansvar for utprøving av varierte boligformer 
med kantiner; vasketjenester. tilpassing ,til 
funksjonshemmede og gamle, og daghjem. 

Barnetrygd.·· . 
~rnetrygden må dekke _d~ . virkelige ut
giftene med å ha bam. Barnetrygden skal · 
følge ungen til og med det ~ret_ de fyller 18 
å'r. så' lenge filimet" ikke· er i jobb. 

pleietrengende må være pensjonsgivende . 
Skal omsorgsarbeid gi tjeneste- og lønn
sansinnitet? 

Husarbeid. 
Halve hus- og omsorgsarbeidet er 
mannens. Rett til fritid for kvinner. 

• Vold mot kvinner og botn. 
Krisesentre i alle byer og tettsteder. Det.of
fentlige må · ta det økonomiske ansvaret. 
Bedre utbygging av Barnevernet. Krisesen
tre for barn. Voldtekt er like mye voldtekt 
sjøl om det skjer i familien. Incest må av!,1°· 
øres. Alle offentlige instanser som kommer 
i befatning med hjelpesøkende, må ha be
redskap_for å møte mishandling, incest..og 
voldtekt. 
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Akershus· AK·P(ml): 
kvinnesemi·nar 8-~9 f 12 
* OPPLØS FAMILIEN? 

Re-3jer-in3as familiemelding blir lagt fram i 
november.. Vern mm og styrk familien blir tr-åden 
i den. "Full kvinnefrigjøring krever fullsten~i9 
opplØsnin9 av iamilienu, står det i forsla9et 
til prinsippfagram fo~ AKP. Er det riktig? Hva 
~ ~ riktigfamiliepolitikk i dag? Hvordan vurdere 
re9jerin9as familiepolitikk? Dette blir 
hovedtemaet. _ 

* 6-TtM~RS DAGEN. 
Hvor viktig er den for kvinnefrigjøringa? 
Hvorfor gar LO-ledelsen mot• reise kr~vet nå? 
Hva. kan gjøres'? 

* K'JINNENES PARTI. 
Vi mener AKPCm-1) må bli kvinnenes parti, 09 at 
vi ikke er -det i da ·3. Hva mener vi med il bli 
kvinnenes parti'? Hvor·dat, skal AKP<m-U bli det? 

SE.tMi naret er åpent for a 11 e i nter~~-s•r:-"t!/- Det bør . 
være mulig• f~ mange med pA det. De~ •~oldes p~ , 
Spigerverkats feriehjem i Enebak. · P,-,is kr 150,
<med mat 09 sen9etøy>. Seminar~t begynner lØrd.g 
kl 1100, men alle er -velkommen fredag kv•ld. 

Partiet skal sørge for barnevakt for dem soø 
tr•ng•r de~. net skal ofganisere5 i avdelin9~he 
eller &amla fr hvert av disse områdene: Øvre 
Rom•rike, N•dr• Romerike, Follo, Asker,Bil!ru.na. 

P•111•ldin9 til: 
El. i A.a.by, Tiurvn 2a, 2006 Løvenst.a.d 
Tove NØdl.nd, Fredbosv. 72,13~0 Asker. 

' . 
tlf 83 ' 81 00 .. -_. 
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