
OPPLEGG FOR KVINNEKONFERANSEN 2 7. - 2~ . 5. 

Vi minner om at vi vil ha beskjed i god tid dersom distriktet 
ikke klarer å sende noen . 

Hovedtema: Hvor står kvinneopprØr e t i AKP ? Hva har vi oppnådd ? 
Hva er måla videre? Hvordan kommer vi dit ? 

Fo rholdet kvinneopprØret/arbeideropprøret er et eget tema. 

Som forberedelse ber vi dere lese i beretninga til landsmøtet , 
punktet om kvinnearbeidet og siste del om viktige motsigelser. 

Hvis det er mulig, vil vi gjerne at dere gjennomfører en 
diskusjon med kvinner som står sentralt i kvinnearbeidet ~ 
distriktet , og noen fra DS, fØr konferansen. 

Diskusjonen bØr ta opp hvor dere mener kvinneopprØret står ~ 
distriktet, hva dere har oppnådd og hva dere mener er det 
viktigste å oppnå videre? Erfaringer med kvinner i DS, preger 
kvinnepolitikken partiets helhetlige arbeid? ev. erfaringer med 
kvinnelag, diskuteres kvinnepolitikk i laga, hvordan fungerte 
partiskolekurset om søstre , kamerater (dersom det er gjen
nomført)? Fins det et kvinnemiljØ eller kontakt mellom jenter 
som jobber med kvinnepolitikk på ulike måter i distriktet, som 
bØllekurs, KF osv.? Er kvinnene slitne, hva gjøres med det? 

Husk å legge vekt på hva dere faktisk har fått til! (lær av 
bØllekursene) 

Det er tidligere delt ut spørreskjema til OSene om erfaringer med 
kvinner i OSene og med kvinnelag der det fins. De som ikke har 
levert disse må ha dem med på konferansen. 

Konferansen starter fredag kl.20. 

Vi regner med å bruke den kvelden til å diskutere kvinner og 
sosialisme, for å bruke det som forberedelse til et seminar på 
Nordisk Forum. Vi tenker oss seminaret lagt opp med utgangspunkt 
i de ideene om et annet samfunn som blir utvikla på de ulike 
avsnittene av kvinnekampen. I pornokampen, kampen for 6 timersda
gen, diskusjon en om familien, in ternasj on al so·l iciari tet osv ·. 

Vi vil også legge fram en oversikt over de seminarene vi har 
meldt på til Nordisk Forum. Vi minner om tidspunktet 30.juli til 
7.august. Vi håper at mange har mulighet til å komme til Oslo i 
forbindelse med en av helgene. 

HEFTER OG BØKER 1 .MAI 

Vi vil oppfordre dere til å organisere salg av Kjersti Ericssons 
bok Søstre, kamerater 1 .mai, både i forbindelse med torgmØtene og 
ev . partifester. 

Vi vil også minne om at vi fortsatt har mange fine kvinnehefter 
fra Kvinnekonferansen som kan selges, bl.a om kvinner i kvin
neyrker, lesbisk kamp, jenter og utdanning. Og boka Vi eier 
morgendagen. Bestill fra Studietjenester . 
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