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ha dde de helle r øn sk a ser:, l8r 1r..J r ~ fe rie, k or~ere arbeid s uke osv.

Fo r det tred je :N å r vi bruke r kjø nnsp er sp ektivet i klasseanalysa,avsløres mann s j å vini s me n s om e t s p l it tende element.For

•

kravet om 6-t-dagen er et klassekrav på samme linje med alle
andre krav om redusert arbeidstid,fordi det er snakk om åsenke merverdien.Men i kra ve t om 6-t-dag ligger også kravet om å
forstå kvinners stilling som annenrangs arbeidskraft og dermed

Jeg vet nesten ikke om jeg skal tørre å kalle det kampanje

at 6-t-dagen vil bety mest for kvinner.

det vi driver i distriktet nå.Iallfall ikke hvis vi holder
oss til de opplysningene som kommer inn til DS.
I følge

c2

Mannssjåvinismen som splittende faktor i arbeiderklassen er ny.
Tidligre har det alltid vært de særegne kvinnekrava som har vært

opplysningene har de fleste kommuner O abbonenter!

årsaken til splittelse.Hvor ofte har vi ikke bli tt bedt om å

Sammenlignet med KKs egen statistikk stemmer jo ikke dette
(heldigvis) - men det viser en elendig tilbakerapportering
eller en manglende oversikt i avd.styret over situasjonen i
kampanja. (?)

dempe,trekke tilbake og vente med krava?
-- ~, et sier seg sjøl at forståe lsen for kjønnsmotsigelsens eksi-

,.r·~,

stens og karakter er forholdsvis lite utvikla blant partimedl emmer.
Antagelig må vi undersøke og analysere forholda mellom kjø n nene

Hvorfor går denne kampanja så tregt?
Er avisa så dårlig at folk ikke vil ha den?

på alle områder i samfunnet idag for å kommevidere i analysene...
Det betyr at det vil kreve innsats og vilje til å bry seg om og

Er den for dyr?
Sjølsagt er det endel som mener det og,men jeg tror faktisk
at hovedgrunnen til at vi ikke får sving på kampanja er at vi

forstå kvinnespørsmålets betydning,både fra kvinner og menn.

IKKE OPPSØKER GRATISABBONENTENE OG TIDLIGERE ABBDNENT~R!

Idag står kvinn~undertrykkinga klarest fram på to omr åder - i

KKs oppringing gir ca.25% positiv respons(riktignok flest
lørdagsabbonenter).
Selv har jeg lignen~e erfaringer.

familien og i den kjønnsmessige arbeidsdelinga.
I familien gjør kvinner arbeid for menn mot en viss ytelse,som
forsørging og sosia l trygghet.Menn har her uavhengig av klasse,

Av 7 gratisabbonenter og 1 tidligere abb. fikk jeg somr-esul-

klare fordeler av resultatet .av kvinners arbeid.Det skjer en par-

tat 1 dagsabb. og 4 lørdagsabb.

triarkalsk utbytting,som gir · menn makt,M·enns vold mot kvinner

I tillegg til abbonentene fikk jeg kontakt med 5 ukjente

innafor familien er et synlig resultat av dette.En undersøkelse

% av

jenter som sa de var interessert i å bli med i KF!Dette synes

i partiet viser f.eks. at 5

jeg var enormt inspirerende - å få slik politisk uttelling etter

let av mennene de er gift med/bor sammen med.

~

et par kvelders arbeid.

de spurte kvinnene ble mishand-

Den kjønnsmessige arbeidsdelinga undertrykker kvinner.De får

Det har iallfall overbevist meg om at det finnes mye folk rundt
oss som er politisk interessert og som synes KK er ei bra avis.
Det er opp til oss om vi skal komme i kontakt med disse folka.

lavere lønn og er mindre fagutdanna.De blir betrakta som anne n(
\.

KK -li stene er sendt ut til alle kommunene.
Alle som står på disse listene må få et livstegn fra partiet.

'

·Fangs arbeidskraft.
• ~apitalistene hAr klare fordeler av dette,mens arbeiderklassen
ikke kan ha det.Allikevel er det ingen so m f.eks.spør om hva som
er bra for kvinner vdd lønnsoppgjør.Særegne kvinnekrav blir"kald-

Aller helst en personlig kontakt,men i det minste en telefon.

Kvæ lt" av LD,uten at arbeiderklassens menn reagerer i noen særlig

(Selv de som ikke abbonerte sa a t de hadde venta på at noen

grad.Dette er uttrykk for mannssjåvinisme.

skulle komme og -spørre o.m abbo.nemen-tL
Så la oss f å til en s kikke l i g innspu r t på kampanja .
Solveig/OS

b

Det er en realitdt at menn tar fra kvinner.Og de gjør det på områder som ikke kommer i nn under,og dermed ikke betinga av kapitalistiske produktivkrefter/forhold.
Noen eksempler:
-Menn tar fra kvinners tid i familien(SD/5 0 arbeid s d e l ing). De
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gjør ikk e halve a r beidet som u tføres . Å oppløse familien er å ta

Litteratur :

fra menn .

- Røde Fane 1/85: Kjønn og kapita l a v Vera Lind.

-Ar beiderk lass ens menn tar fra kvinner i l ønns opp gjø r.N år spør

- TF jun i 85: Bilag :"Materia l e ti l avd.møte om kvinnespør s må lets

de hva som er bra for damer?

st r ategiske be ty dning".

- Menn tar fra kvinn er i språket.Når vi si er lønn s takere,lavtlønt e

- TF aug us t 85 : Møteopplegg :Till eggs mater i a l e ti i partidiskusjon

arbeidsledige osv . såkalte kjønnsløse ord,mener vi tilsynelatende

om kvin neorganis ering,

menn og kvinner,men te nker menn!
Åta tilbake fra menn kan vi gjøre allerede idag,
Hv a betyr det for oss i partie t når det er gått opp for oss at

Hvi s noen avd . ø nsker at repres e ntanter fra kvi nn eutvalget skal

halve arbeiderklassen er kvinner?

delta på møte/holde innledning - gi beskjed t il DS,

Det betyr bl.a.:
- at kvinner må bli hørt når de utvikler ny marxistisk teori på

'.-..../

kvinnespørsmålet.At vi innser at kvinner driver n yt enkning som

N,}(, u- 111<>nne.,, , 'J
f11r "J Jiø..- "-':'t "J
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er bra for partiet.
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- at me nn må bli nysjerrige p å og støtte og delta akt ivt i ka mpe n
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for f,eks.6-t-dagen o g pornokampen. De må le s e og følge med i hva

pa.

kon-fore/. n1.-,(

Fc,/luvr,J 1 en. ,,

munr1e11,

,,, ;er;, .

som s k jer i partiet s kvinneutvalg, KF og kvinner og kapital-

,iq" vasker""

Jjl~

gruppa .
det må påvirke i nnholdet i va lgkampen,lønnsoppgjør,måt e n kra v
blir sti lt i ka mpsaker,
- behov for sær egen k vin neorgan isering, styrk in g av KF .
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- AKP må bl i kvinnenes parti,
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SPØRSMÅL TIL DISK USJON

'5" VERDE~ - KONFERJii'ISE

1 .Er kjø nn smotsige l sen e n motsige l se som det e r like viktig å
l øse under sosia li smen so m motsigels en e mellom by og land,
mellom åndsarbeid og kroppsarbeid mellom kl asse n e?
2 .Mener vi ja,blir kvinnepol iti kken viktigere for partiet enn
tidligere .Er det r iktig linje å satse så mye på kv inn earbeidet
i og utafor partiet?
3 . Er det riktig å si at mannssjåvinismen er det splittende e l e men t i arbeiderklassen , og ikke de sær e gne kvin ne kr ava ?

.

UTVEIER FOR
..

'\. /

I

·31. '-- ··- _::'1..

IVERDEN

Det haster med å sikre seg billetter til 3.
- verden-konferansen arrangert · av Røde
Fane og Klassekamp.en. Halvparten av billettene er allerede solgt, og interessen har
nådd helt til «De grønne» i Vest-Tyskland.
KO NF ERA NSEN HOLD ES I OSLO FRE DAG(K VEL D)SØNDAG 1 5 ,1 6 og 17.novemb er ,
Bill . k oster kr ,1 50 og kan best illes hos
Tronsmo e ll er på partikontoret.

4 , ( ut g .p kt .fra TF)
Hvor dan ser dere på KF ?(" trøt t og treig g j e ng" eller e n o r g.
med f ramsk re de n politikk)Hvordan er muli ghetene for å s tar te
o p p evt.styrk e KF - gruppa der du bor/jobber?

4

S i n oe o m KFs hist o rie der dere kommer fra.

DS vi l på det ste r keste oppfordre alle avd . om å sende minimim
1 deltaker på denne enestå 8nde konferansen.Det er endel av
verd en s fremste polit i kere på dette omr å det som mø tes i Oslo
denne helga.
(Se omtal e i KK lø r dag 19 . 10) ,
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Litteratur:

qjør ikke halve arbeidet som utføres.A oppløse familien e r å ta
f ra menn.

- Røde Fane 1/85: Kjønn og kapital av Vera Lind.

-Arbeiderklassens menn tar fra kvinner i lønnsoppgjør.Når spør

- TF juni 85: Bilag:"Materiale til avd.møte om kvinne spørsmålets
strategiske betydning".

de hv a som er bra for damer?
-Menn tar fra kvinner i språket.Når vi s ier l øn nstakere,lavtlø nte

- TF august 85:Møteopplegg:Tilleggsmateriale til partidiskusjon

arbeidsledige osv. såkalte kjønnsløse ord,mener vi tilsynelatende

om kvinneorganisering.

menn og kvinner,men tenker menn!
Ata ti lba ke fra menn kan vi gjør e allerede idag.
Hva betyr det for oss i partiet når det er gått opp for oss at

Hvis noen avd.ønsker at representanter fra kvinneutvalget skal

halve arbeiderklassen er kvinner?

delta på møte/holde innledning - gi beskjed til 05 .

Det betyr bl.a.:
- at kvinner må bli hørt når de utvikler ny marxistisk teori på

"--✓·

....___, __,c./

kvinnespørsmålet.At vi innser at kvinner driver nytenkning som

N,'k_ -t..r m,,nnlj>, 'J Mn

V,"

er bra for partiet.
- at menn må bli nysjerrige på og støtte og delta aktivt i kampen

/e1t.vmat1r1

;eJ c/,a.,- pa.
ko,-,+on;J. "' .. <(

.J,
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for f.eks.6-t-dagen og pornokampen.De må lese og følge med i hva

F,,i/uvc,J 1 en,,.

tr munne,.,,
"j J~--

iS

som skjer i partiets kvinneutvalg,KF og kvinner og kapitalgruppa.
det må påvirke innholdet i valgkampen,lønnsoppgjør,måten krav

ø

1~

blir stilt . i kampsaker.
behov for særegen kvinneorganisering,styrking av KF.

/l'a1,ker""'

-/dr 0J Ji-~ t "J
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- AKP må bli kvinnenes parti.

,-..,._
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SPØRSMÅL TIL DISK USJON

3" VERDEtJ - KONFERfli'ISE

1.Er kjønnsmotsigelsen en motsigelse som det er like viktig å
løse under sosialismen som motsigelsene mell om by og land,

>-

me llom åndsarbeid og kroppsarbeid mellom klassene?

UTVEIER FOR

2 . Mener vi ja,blir kvinnepolitikken viktigere for partiet enn
tidligere.Er det riktig linje å satse så mye på kvinnearbeidet
i og utafor partiet?
3.Er det riktig å si at manns s jåvinismen er det sp li ttende element i arbeiderklassen,og ikke de særegne kvinnekrava ?
~.(ut g.pkt .fra TF)
Hvordan ser dere på KF?("trøtt og treig gjeng" eller en org.
med framskr e den politikk)Hvordan er muligh et ene for å sta rt e

4
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Det haster med å sikre seg billetter til 3.
· verden-konferansen arrangert · av Røde
Fane og Klassekampen. Halvparten av billettene er allerede solgt, og interessen har
nådd helt til «De grønne" i Vest-Tyskland.
KONFERANSEN HOLDES I OSLO FREDAG(KVELD)SØNDAG 15,16 og 17.november.
Bill . koster kr.150 og kan bestilles hos
Tronsmo eller på partikontore t .

opp evt.styrke KF-gruppa der du bor/jobber?

05 vil p å det sterkeste oppfordre alle avd.om å sende minimim
1 deltak er på denne enestående konf e ransen.Det er endel av
verdens fremste politikere p å dette området som møt es i Oslo
denne helga.

Si noe om KFs hi s torie der de r e ko mmer fra.

(Se omtale i KK lørda g 1 9. 10).
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hadde de heller ønsk a

se r:J

l8r1 r-1r'2

f ~rie,kor+:.ere arbeidsuke osv .

Fo r det tr edje : Når vi brukEr kjønn sperspektivet i klasseanalysa,avsløres mann s j å vinismen som et splittende element.For

~

kravet om 6-t - dagen er et k lass ek rav på s amme linje med alle
andre kr av om redusert arbeidstid,fordi det er snakk om åsenke merverdien.Men i kravet om 6-t-dag ligger også kravet om å

Jeg vet nesten ikke o m jeg skal tø rre å kalle det kampanje

forstå k vinners stilling som annenrangs arbeidskraft og de rmed

det vi driver i distriktet nå.Iallfall ikke hvis vi holder
oss til de opplysningene som kommer inn til DS.

at 6-t-dagen vil bety mest for kvinner.

I følge d2 opplysningene har de fleste kommuner D abbonenter!

Mannssjåvinismen som splittende faktor i arbeiderklassen er ny.
Tidligre har det alltid vært de særegne kvinnekrava som har vært

Sammenl ignet med ~Ks egen statistikk stemmer jo ikke dette

årsaken til splittelse.Hvor ofte har vi ikke blitt bedt om å
dempe,trekke tilbake og vente med krava?
_.,......_, et sier seg sjøl at forståelsen for kjø nnsmotsi ge lsens eksi-

(heldigvis) - men det viser en elendig tilbakerapportering
eller en manglende oversikt i avd.styret over situasjonen i
kampanja, (?)

stens og karakter er forholdsvis li te utvikla blant partimed1 emme r.

Hvo rfor går denne kampanja så tregt?

Antagelig må vi undersøke og analysere forholda mellom kjønnene
på alle områder i sa mfunnet idag for å kommevidere i analy s ene..

Er avisa så dårlig at folk ikke vil ha den?
Er den for dyr?
Sjølsagt er det endel som mener det og,men jeg tror faktisk

Det betyr at det vil kreve inn sats og vilje til åbry se g om og
forstå kvinnespørsmålets betydning,både fra kvinner og menn,

at hovedgrunnen til at vi ikke får sving på kampanja er at vi
IKKE OPPSØKER GRATISABBONENTENE OG TIDLIGERE ABBONENT-ER !

Idag står kvinn2undertrykkinga klarest fram på to områder - i
familien og i den kjønnsmessige arbeidsdelinga.

KKs oppringing gir ca.25% positiv respons(riktignok flest
lørdagsabbonenter).
Selv har jeg lignen~e erfaringer.
Av 7 gratisabbonenter og 1 tidligere abb. fikk jeg sor:n·,asul-

I familien gjør kvinner arbeid for menn mot en viss ytelse,som
forsørging og sosial trygghet.Menn har her uavhengig av k lasse,
klare fordeler av resultatet .av kvinners arbeid.Det skjer en part r iarkalsk utbytting,som gir · menn makt.Menns vold mot kvin ner

tat 1 dagsabb . og 4 lørdagsabb,
I tillegg til abbonentene fikk jeg kontakt med 5 ukjente

innafor familien er et synlig resultat av dette.En undersøkelse

jenter som sa de var interessert i å b li med i KF!Dette synes

i partiet viser f.eks. at 5

jeg var enormt inspirerende - å få slik politisk uttelling etter

let av mennene de er gift med/bor sammen med.

et par kvelders arbeid.

de spurte k vinnene ble mishand-

Den k j ønnsmessig e arbeidsdelinga undertrykker kvinner . De får

Det har iallfall overbevist meg om at det finnes mye fo lk rundt
oss som er politisk interessert og som synes KK er ei bra avis.
Det er opp til oss om vi skal komme i kontakt med disse folka.

%av

lavere lønn og er mindre fagutdanna.De blir betrakta som annen-

r... ·~ _

-rangs arbeidskraft.
(apitalistene hAr k lare fordeler av dette,mens arbeiderklassen

KK -l istene er sendt ut til alle kommunene .

ikke kan ha det.Allikevel er det ingen som f,eks.spør om hva som

Alle som står på disse listene må få et livstegn fra partiet.
Aller helst en personlig kontakt,men i det minste en telefon.

er bra for kvinner ved lønnsoppgjør.Særegne kvinnekrav blir"kald-

(Selv de som ikke abbonerte sa et de hadde vente på at noen
skulle komme og spørre om abbonement) .
Så la oss f å til en skikkelig innspurt på kampanja.
So lve ig/DS

b

Kvæ l t" av LO,uten at arbeiderklassens menn reagerer i noen særlig
grad.D ette er ut trykk for mannssjåvinisme.
Det er en realitet at menn tar fra kvinner.Og de gjør det på områder som ikke kommer inn under,og dermed ikke betinga av kapitalist is ke produktivkrefter/forhold.
Noen eksempler:
-Menn tar fra kvinners tid i familien(SD/5O arbeid sde li ng) . De
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