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MØTEOPPLEGGET
SKAU.
P rinsipprogrammet vårt slår
fast at kvinnene, med arbeiderklassens kvinner i spissen, må
spille en sentral rolle i kampen
for revolusjon og sosialisme. Skal
dette være mulig, må kvinnene være
organisert som kjønn; det er ikke
som enkeltpersoner de kan bli en
kraft.
Programmet vårt sier da også
klart at det trengs en egen, uavhengig kvinneorganisasjon både unt.: ‹apitalismen cy sosialismen.
Dette er imidlertid lite diskutert
i partiet, - og det er uenighet om
betydninga av den viktigste kvinneorganisasjonen i Norge i dag,
Kvinnefronten.
Vi vet det er uenighet om KFs
historie. Vi mener KF i all hovedsak har en historie vi kan være
stolte av, og dere vil seinere få
noe materiale om det. Selv om dette
er svært viktig for enkelte, vil vi
ikke legge noen stor vekt på dette
i diskusjonen i denne omgang.
Vi vil gjerne at laget tar
standpunkt til hovedlinja i vedtaket fra kvinnekonferansen, og sender rapport om dette og om egne
vedtak om tiltak.
PROBLEMSTILLINGER.
la) Trenger vi en landsomfattende,
radikal, partpolitisk uavhengig
kvinnekamporganisasjon? Eller klarer vi oss like bra med AKPs kvinnearbeid pluss organisering av
kvinner på enkeltsteder, kvinneutvalg i fagbevegelsen osv.? Diskuter
.-åde den strategiske betydninga og

situasjonen i dag. 4rbeidsplasslag
bør diskutere spesielt betydninga
for det faglige arbeidet.
b) Er K F en slik organisasjc,n?
2a) Vurder muligheten til å danne/bygge ut KF gruppe og verve KF
medlemmer på deres sted. Vurder det
opp mot forslag om uavhengige grupper, kvinneforum, barnehageaksjoner, og innafor fagbevegelsen osv.
"KF trengs, men akkurat hos
oss må vi gjøre noe annet", sies
det svært mange steder.
Biskuter hvilke grupper det er
mulig å henvende seg til utover de
aller nærmeste; jenter som har gått
i 8.mars tog, jenter på større
arbeidsplasser f.eks. i helse/sosial sektoren, nye jenter på skolene, faglig aktive jenter, jenter
som deltar i aksjoner/protesterer
mot nedskjæringer i budsjettene,
jenter i mannsyrker?
b) Hvordan kan laget sette av folk
til dette arbeidet? Hva kan mennene
i laget gjøre?
3) KF er en uavhengig organisasjon.
Hva betyr det for vårt arbeid?
•
Hvordan sikre fronten en
sjølstendig profil/ledelse?
Se vedtaket fra kvinnekonferansen.
Nedenfor følger et vedtak fra
kvinnekonferansen i mai, og et
debattinnlegg om kvinneorganisering. Materialet skulle nå være
tilstrekkelig til å planlegge
møtet.
I TF august kommer mer om
forholdet AKP/KF, og om forholdet
mellom KF-organisering og jobbing i
fagbevegelsen, samt henvisning til
KF - materiale om historia.
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VEDTAK FRA KVINNEKONFERANSE
MAI 1985.
Kvinner trenger en særegen
kvinneorganisering for å utvikle en
bevissthet og en politikk ut fra
kvinners interesser i kampen mot
borgerskapet og menns undertryk(ing.
Bygginga og styrkinga av en
landsomfattende, radikal, fri og
uavhengig kvinneorganisasjon er en
avgjørende strategisk oppgave for
et kommunistisk parti, i kampen for
sosialismen og kommunismen.
Organiseringen må samle kvinner i alle typer yrker og livssituasjoner, og i alle aldre.
En slik organisasjon må kjempe
mot all kvinneundertrykking og utvikle en politikk for de ulike
områdene av kvinnekampen, lede massekamper og slåss for kvinnenes
krav i klassekampen. Ingen viktige
kampsaker vil kunne få slagkraft
uten at man kjenner til og også tar
utgangspunkt i kvinners situasjon.
Menns og kvinners liv er forskjellig!

klassens parti! AKP er nødvendig
for Kvinnefronten om det skal være
mulig å nå kvinnefrigjøring.
Partiet må gå i spissen for å
lage nye KF-grupper og å styrke
gruppene i den daglige aktiviteten.
I dagens situasjon er det riktig å
prioritere KF-organisering. Samtidig er vi for at kvinner organiserer seg innafor fagbevegelsen, i
aksjoner og overalt der kampen
krever det.
Urganisering av arbeiderklassens kvinner i KF vil endre partiets politikk på alle områder.
Partiet må respektere KFs
sjølstendighet. Kvinnekampen og
dermed Kvinnefronten trenger en
ledelse som samler erfaringer og
gror røtter gjennom kamp over lang
tid. Det er nødvendig for kampen at
AKP-medlemmer kan være en del av en
slik ledelse. Det betyr at partiet
må prioritere å la medlemmer få
utvikle seg til å bli slike ledere,
og ikke deretter trekke dem ut til
andre oppgaver.
De partikvinnene som har viktige oppgaver i KF må ha det som
sin hovedoppgave

Kvinnefronten spiller denne
rollen i kvinnekampen i dag.

En stemte imot en setning og
har følgende protokolltilførsel:

Det er uløste motsigelser om
KFs historie. KFs historie er ikke
oppsummert. Dette er uttrykk for
usynliggjøring av kvinners erfaringer. All ære og ros til både partijenter og alle de andre jentene som
har arbeidet i KF i mange år og har
lagt grunnlaget for den framgangen
vi ser nå.

Kvinnefrontens uavhengige stilling
kan bli undergravd ved setningen:

A delta i bygginga og styrkinga av KF er en viktig oppgave for
partiet. Uten å gjøre dette kan
ikke AKP bli kvinnenes og arbeider-

- AKP er nødvendig for Kvinnefronten om det skal være mulig å nå
kvinnefrigjøring.En fri 522 uavhengig KF er viktig nå
og ikke minst framover mot kommunismen.
VI TRENGER EN LANDSOMFATTENDE KVINNEORGANISASJON:
BYGGINGA AV KF ER EN STRATEGISK
OPPGAVE
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INNLEGG OM KVINNEORGANISERING
Siri.

Hvorfor vi trenger en landsomfattende kvinneorganisasjon? Jeg
vil svare med en påstand: Bygginga
og styrkinga av en landsomfattende,
radikal, sjølstendig kvinneorganisasjon er en avgjørende strategisk
oppgave, i kampen for kvinnefrigjøring, i kampen for sosialismen,
i kampen for kommunismen.
En slik orghanisasjon er
nødvendig for å utvikle en bevissthet og en politikk utfra kvinners
interesser. En slik organisasjon er
nødvendig for å gå i spissen i
kampen. Den er nødvendig for å
mobilisere arbeiderklassens kvinner
og for å utvikle en plattform og
politikk mot borgerskapet - og mot
menns undertrykking.
Sosialismen kan legge grunnlaget for kvinnefrigjøring, men
betyr ikke kvinnefrigjøring. Kampen
for kvinnefrigjøring krever
sjølstendig kvinneorganisering også
under sosialismen - KF er en landsomfattende, radikal og sjølstendig kvinneorganisasjon. KF spiller en ledende rolle
i kvinnekampen.
Se f.eks. på pornokampen. KF spiller opplagt en ledende rolle i
pornokampen i dag. Samtidig har KF
en radikal plattform. KF er en
organisasjon for de mer bevisste
kvinner. Det betyr for et "fåtall"
av kvinnene, om man tenker alle
kvinner i Norge. Men det betyr også
at KF kan være en organisasjon for
et stort " e åtall". Mange, mange
ganger fler enn i dag. Tusenvis
fler.
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Påstand nummer to: AKP kan
heller ikke bli kvinnenes parti,
uten at bl.a. KF utvikles og styrkes!
Fordi vi som driver kvinnekamp
ikke kan få et skikkelig grep om
den virkeligheten som er nødvendig
for å utforme en kvinnepolitikk heller ikke en AKPs kvinnepolitikk
- om det ikke finnes en organisasjon av KFs type hvor vi kan være
med å kjempe, lære, vinne erfaringer. Tror f.eks. noen at AKP kunne
være arbeiderklassens parti om ingen AKP medlemmer var fagorganisert
og hadde erfaring fra faglig kamp?
(I parantes: Jeg mener dessuten at
AKP ikke kan være arbeiderklassens
parti heller, om vi ikke klarer å
utforme og utvikle en kvinnepolitikk med basis i virkelighetens
erfaringer, arbeiderklassen består
av en stor del kvinner...)
Påstand nummer tre: (altså) Vi
vil heller ikke kunne få noe skikkelig grep om fagforeningsarbeid,
uten en styrking av f.eks. KF.
Bl.a. fordi det kreves en organisering av kvinner som tar utgangspunkt i kvinners helhetlige situasjon, ikke bare situasjonen som
"arbeidstakere". LO ser ikke kvinnene - der ser man bare "arbeidstakerne". Særlig fra toppen er
kvinnene helt usynlige. Sjøl om Tor
Aspengren i følge dagsnytt oppsummerer etter LO-kongressen at kongressen har fått erfare hvor dyktige kvinner er, og lært en at "man
må ta hensyn til kvinnene"....:
Ikke minst derfor - for å
slåss mot qubbeveldet - trengs det
en organisasjon utafor. En organisasjon som KF.
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Altså: En organisasjon som KF
er av avgjørende betydning for
kvinnekampen, for dagskampen, for
kampen for revolusjonen, for å
mobilisere kvinner, særlig arbeiderklassens kvinner, og for å gjøre
kvinner i stand til å delta i kampen for å endre sin situasjon, for
å utvikle politikk og linjer.
NOEN MOTARGUMENTER SOM FINNES:
- Det er greitt at det trengs en
kvinneorganisasjon, men må det være
KF?
Pr. i dag er KF den absolutt
eneste organisasjon som kan være
den kvinnorganisasjonen som trengs.
Det har KF vist ikke minst i kampen
for 6 timers dagen og mot porno.
På den bakgrunn synes det
etter min mening svært lite klokt å
bygge en eller annen konkurrerende
og tilsvarende kvinneorganisasjon
til KF, fra bunnen av!
Særlig med tanke på at KF er
en landsomfattende organisasjon med
grupper fra nord til syd, at KF i
dag spiller en ledende rolle i
kvinnekampen, og ikke er til å
komme utenom for våre fiender heller.
Andre argument mot KF:
-Det er nok med en kvinnebevegelse
i partiet, evt./nødvendigvis sammen
med særorganisering i fagforeninger
og sammen med massebevegelser/interesseorganisasjoner på enkeltsaker
som abortaksjonen og pornoaksjonen.
Jeg mener ingen av disse tingene erstatter en egen kvinnorganisasjon, selv om jeg mener alle tre
tingene er viktige i tillegg til en
sjølstendig og radikal kvinneorganisasjon.
Særorganisering i fagbevegelsen tar utgangspunkt i kvinners
situasjon og krav innafor den og

den bransjen f.eks. På samme måte
med aksjoner i forhold til enkeltsaker. Det er viktig med svære
og slagkraftige aksjoner rundt enkeltsaker og krav, men det vi trenger er en kvinneorganisasjon, for
utvikling av kvinnebevissthet, for
å kunne ta utgangspunkt i kvinners
helhetlige situasjon, som kjemper
mot all kvinneundertrykking - ikke
bare på ett område.
Og hva med en kvinnebevegelse
i partiet? Fint. Men det kan slett
ikke erstatte en KF-organisasjon.
AKP - et parti - har en annen
oppgave enn en kvinneorganisasjon.
Kvinnekampen trenger mange flere
kvinner organisert i forreste rekke
i kvinnekampen, enn dem som er
erklærte kommunister! Som sagt og,
jeg tror en sjølstendig kvinnorganisasjon vil være nødvendig langt
inn i sosialismen..
De viktigste argumenter for en
landsomfattende kvinneorganisasjon
som KF (opp mot f.eks. uavhengige
kvinnegrupper, opp mot kvinneutvalg/bevegelser i partiet etc.):
FIRE HOVEDARGUMENTER FOR KF:
1) Pga. den erfaring det gir til
kvinnekampen - en landsomfattende
kvinneorg. vil romme kvinner fra
byen og fra bygde-Norge, store
byer, småbyer, innland og kyst,
nord og sør, unge og eldre, arbeidsløse/arbeidstakere, helsepersonell, vaskehjelper og advokater,
husmødre og skoleelever - dvs. summen blir svært mye annerledes og
breiere enn en organisasjon fra ett
sted, feks. Oslo eller As.
Summen av erfaringer blir viktig for politikk og retningslinjer
for kampen.
Erfaringer fra landsmøter og
landsstyremøter i KF er at det
alltid skjer at standpunktene ut5
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vikler seg/endres når så mange
erfaringer og meninger fra ulike
kanter brytes.
Disse erfaringene - og sammenfattingen av disse til politiske
linjer som så igjen prøves ut - er
helt nødvendig fordi vi skal forandre verden. Vi skal slåss mot all
kvinneundertrykking! Da må vi stake
ut en politikk som kan være en
spydodd i kampen, og som kan vinne
oppslutning langt utafor KFs egne
rekker.

Slagkraft: En landsomfattende
kvinneorg. har en helt annen slagkraft enn enkeltgrupper og enkeltaksjoner. Enkeltaks joner kan
sjølsagt ha slagkraft og være uhyre
viktig, som Fellesaksjonen, Aboraksjonen, Daghjemsaksjonen. Men de er
ikke nok. De kan ikke ha en analyse
av hele kvinneundertrykkinga. En
kvinneorg. har slagkraft fordi vi
prioriterer. Vi vurderer situasjonen, kan slåss mot porno en høst og
prioritere 6 t dagen etterpå. En
kvinnorg. kan gjøre flre ting på en
gang, og prioritere noe forskjellig
på ulike steder, slik at slagkraften blir størst. Mange strenger å
spille på. Gjennom det utvikles
også 21 politikk.
Og vi trenger slagkraft. Fiendene er mektige, vi slåss mot hele
samfunnssystemet, mot kapitalismen,
mot borgerskapet - og vi slåss mot
menn og menns privilegier og undertrykking.
KF - som en landsomfattende,
radikal og sjølstendig kvinnorganisasjon, har vist at vi har hatt
slagkraft, og har gitt hele kvinnekampen slagkraft - f.eks. i pornokampen, hvor vi sannelig slåss mot
mektige krefter!
Og det fører meg til neste
punkt:
En landsomfattende organisasjon
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som KF trengs til å lede massekampen (kvinnekampen).
En landsomfattende kvinneorg.
som KF når til svært mange miljøer
utafor oss sjøl. KF har egentlig
enorm aksjonsflate og kontaktflate.
Vi når titusenvis fler enn vi er
medlemmer i KF, fordi vi er KFere!
F.eks. uavhengige kvinnegrupper som de siste åra kontakter oss
for talere/materiell.
F.eks. i Fellesaksjonen, hvor
KFs politiske linje for pornokampen
har vunnet fram blant de som vil ha
pornoen vekk.
I pornokampen har vi også nådd
fram til kommunestyrer og presse og
NRK og derigjennom til hundretusener. Hadde vi bare vært en håndfull
enkeltpersoner som mente det samme,
hadde vi ikke nådd langt!
Eks.: Likestillingsutvalget i
Raufoss inviterte en KFer og en
dame til å snakke om familien
&mars. Ringte opp noen dager før.
Måtte redusere innledningene noe,
for de måtte også ta med appeller
om porno og Hilleslandsaka!! KF har
innflytelse på 8.mars innholdet i
Raufoss, selv om det ikke fins et
medlem av KF på Raufoss!
6 timers dagen er nå nylig
vedtatt av SV og Høyrekvinnene. Det
hadde neppe skjedd uten KFs politikk.
I flere byer hvor det bare er
noen få KF-medlemmer, har de fått
helsides oppslag om f.eks. porno
eller 6 timers dagen, fordi derepresenterer KF. Hadde de representert seg sjøl aleine, hadde de
neppe blitt intervjuet.
Denne betydninga av KF som
landsomfattende org. er det lett å
undervurdere. Tror det er enormt
viktig!
En viktig side ved dette, og
en av grunnene til at KF har fått
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den rollen som ledelse i kampen, er
synliggjøringa av kvinner og kvinners situasjon. For en svært viktig
side av kvinneundertrykkinga er at
kvinner blir usynlige. Vi er usynlige i arbeidslivet. LO-toppen omtaler kvinner - om de tar det ordet
i sin munn - som et ubetydelig
mindretall. T.o.m. når det snakkes
om nesten reine kvinneyrker, blir
kvinnene usynlige, i forhold til
arbeidstakerne. Og vi er usynlige i
historia, i klasserommene, i borettslagene. Over alt. KF trengs
for at kvinner skal se seg sjøl, og
for at andre skal se oss.
4) Betydninga av at kvinner organiserer seg i egne organisasjoner.
Dette er helt nødvendig for å utvikle en bevissthet som kvinner, og
se hva det betyr for krav å kjempe
for og fiender å slåss mot. Kvinneorganisering er like viktig for
utviklinga av en slik bevissthet
som kvinner, som fagorganisering
var nødvendig for en utvikling av
klassebevissthet, i sin tid, etter
mitt syn. Videre:
På grunn av kvinnene
Gjennom å organisere oss - så
forandrer vi oss.
Det å organisere seg i en
kvinneorganisasjon er i utgangspunktet et standpunkt: Vi som er kvinner har noe å vinne som vi må stå
sammen med andre kvinner om.
Når vi vil forandre verden så
forandrer vi også oss selv. Den •
forandringen er et nødvendig ledd i
kampen mot undertrykkinga av kvinner som kjønn. Vi kjemper oss til å
bli kvinnemennesker.
En del av det dreier seg om
bevisstgjøring - vi ser ting som
gjør oss i stand til å handle på
andre måter - vi gjør ting som
forandrer synet vårt på oss selv og
verden. Skal hver av oss få den

kvinnebevisstheten som er med på å
sprenge vekk kvinneundertrykkinga,
så må kvinnekjønns-organisering
til.
Jeg kan ikke tenke meg noen
annen måte hver av oss kan få en
slik erfaring og bevissthet og slik
styrke. Vel kan vi bli dyktige
fagforeningsfolk, ved å delta der men det er en annen bevissthet osv.
Viktig fordi det betyr at
problemene vi møter er felles, og
at vi må finne kollektive løsninger, ikke private.
Gjennom egne org. er det også
viktig å utvikle ledere og modellar. Kvinner er i en egen situasjon
fordi vi er kvinner.
En landsomfattende kvinneorg.,
en org. slik kvinnekampen trenger,
må:
ha egen politikk (utvikles i
organisasjonen og som er i stadig
utvikling).
egne erfaringer (og da viktig med
et bredt spekter av erfaringer).
egne ledere (der er en kampoppgave - ledere må syns)
egne organisasjonsformer og -ledd
som styrker demokratiet (kan ikke
bare være ledelse pluss passive
medlemmer"
Vi må også kunne utvikle "spesialister", fordype oss, skaffe
spesialkunnskap, utvikle teorier
som vi så må prøve ut i virkeligheten igjen. Dette kan - mener jeg
bare skje i en egen, sjølstendig
kvinneorganisasjon.
Dette er mine hovedargumenter
for hvorfor bygginga av KF er en
strategisk uhyre viktig oppgave.

7

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no/ml-historie/) 2012

Tom side

