I 'i :tovember tok Norsk Kvinneforbund I OsLo
initi ~ tiv til et forhandlingsmøte
om 8 . mars
I8/I. Dette er et flott initiativ som vi støtter .
Vårt mål og ønske er ett breidt · ~og 8 . mars - 79 ,
et tog som reiser de mest brennende kvinnekrava
nå .
Ette r hva vi har fått høre har de fått positivt
svar fra alle kvinneoranisasjonene i Os l o unn ~
tat t L es ~ isk Bevegelse .
6/ 2 hadde KVinnefronten (KF ) i Oslo medlemsmøte .
Her ble disse parolene vedtatt som forhandlings grunnl~g for våre representanter :
1 . Kamp mot all kvinneundertrykking.
2 . Gra t is daghjem og f ritidshjem t il a l le barn.
3. En konkret parole for Osl o - mot nedl egging, for
utbyggi ng av daghjem , - i forhold til Osl o- budsjettet .
4. Kvinner krever r ett til arbeid. Forsvar kvinnearbeidspalssene .
5. Alle sjukehus må utføre abort er . Nei til reser vasjonsr etten.
6 ~ Ne i t il salg av kvinner . Vekk med porno .
7. Kamp mot f ort i el se og undertrykking av l esbiske .
8. Kamp mot all imperialisme . Støtt frigjøringsbevege l sene .
9. Støtt Afr ikas folk . - Supermaktene ut .
10. Bekjemp rasisme og facisme . For by Norsk Front .
11 . Ne i til lønnstoppen.
Dette forslaget må vi nå diskutere med mange ,
sær l ig kvinn er utafor KF , så det kan bli best
mulig .
Omtrent for hver dag som går av I979 synes vi
det har blitt bekrefta at dette er et bra for slag som tar opp viktige kampsaker nå :
- Barneåret starter i denne byen med utbyggings stopp for daghjem , planer om nedlegging av 9
fritidshjem og mange lekesentra . Flere daghjem
har så dårlig standara at unger forfryses og
stadig er sjuke der .
I tillegg får vi slengt i ansiktet at kvinne frigjøringen har gått på barnas bekostning , du
skal ha dårlig samvittighet for at du jobber og
~ungen din i ei slik " rugeka s se ".
Skal vi le eller gråte av dette? Nei , vi skal
slåss ! Vi skal utnytte Barneåret og stille
politikerne til ansvar, vi skal knytte kampen
for interessene til barn og kvinner srunmen.
S . mars - 79 må bli høgdepunktet for dette arbeidet .

Kvinnene i Oslo har mye å kjempe for 8.mars - 79.
Angrepene på oss er nå så harde at fler og fler
våkner og ikke vil finne seg i det.
Oppgaven v å r er å nå flest mulig av dem, overbevise dem om at det nytter å g jøre noe, at
8~ mars er en ypperlig dag å g jøre det på .
Slik det er nå, veit få om at det finnes ei
8 . m~rs - eller KF - gruppe lokalt , hvem de kan
kontakte , hva de sjøl kan bidra med . Derfor må
vi synes på plassen vår, og
vi må legge ting
sånn tilrette at kvinner føler seg velkomne og
skjønner at de trengs .
de
Det viktigste er å få kontakt med\r,;ange uorgani serte kvinnene . Nen vi skal heller ikke glemme
~ndre kvinneorganisasjoner . Mange steder finnes
det enkeltmedlemmer eller lokal - grupper . Vi
skal og huske at kvinner er organisert i mer
enn de " tradisjonelle " kvinneorganisasjonene _
tenk på de tusener som favnes av f . eks . Husmor lag , Sanitetsforeninger . Husmorforbundet har
tenkt å markere 8 . mars iår, det viser at inter essen er stor blant kvinner nå.
Det er mange konkrete saker vi og folk fra disse
ulike organisasjonene og a n dre kv i nner er enige
om , f . eks . krav om daghjem og kvinnearbeids p l asser , oooot porno .
Legger vi vekk skepsisen vi iblant har overfor
folk som er enige med oss i noe og uenige i mye
kan vi få et bredt og spennende samarbeid både '
lokalt og sentralt . Og husk : reservasjonsretten
er til for å brukes ! .

- Ifjor vant vi kampen for sjølbestemt abort.
Men våre motstandere prøver stadig å slå tilbake
denne seieren , nå med ei -kampanje for å beholde
de " svarte " sjukehusa . Den avSI;felige brosjyra
om hva en abort er , med fargebilder av foster
i blodige biter etter en abort spres på skoler
og ellers. I Oslo har kommunen (som har så
"dårlig" råd ! ) bevilga 375.000 kr . til"Krisekontoret for gravide" , oppretta av abort motstandere . Her skal de få høre at · abort · er å
drepe, kanskje får de ei brosjyre eller to med
seg også . (Kontoret ligger i Torshovgata) .
- Vi fikk høre at vi måt t e godta"lønnsstopp"
dvs. å gå ned i lønn - for å sikre arbeidspLassene i - 79. Det første som møter det nye
året er at staten slår Tandberg, der svært
mange kvinner jobber, konkurs.
I"Arbeiderbladet" kommer det små daglige drypp
om at lønnsstoppen må fortsette også i I980,
at vi iallefall ikke kan regne med å ha noen
fri forhandlingsrett lenger . Samtidig uthules
"pristoppen" mer og mer .
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LÆR All BERGEN
I Bergen hadde samarbeidsutvalget for de andre kvinneorganisasjonene ikke tenkt å jqbbe sammen med ~· Men •
KF lot seg ikke skremme av det . I stedet inviterte de
først til et opprop om ett tog 8. mars. De fikk bl . a . med
seg Nina Smid (forkvinne i Ensliges landsforbund , BergensavdelingaiDNA ' s repreoentant i Kulcurrådet) , Forkvinna i
kvinneutvalget for Sam. org. og Bladstyreren for Bondeungdomslaget. Det ble også skipa til en initiativkomite
for 8. mars der mange forskjellige kvinner sitter .
Det er enda ikke forseint for oss å gjøre noe lignende .
Til 8. mars-arbeidet akal vi kontakte alle alags organisasjoner , fagforeninger , partier , sanitetsforeninger ,
husmorlag o.l . d.v.s . der vi vet det finnes kvinnfolk.

START ARBEIDET LOKALT NÅ !.
Svært få har be gynt å 1å istand samarbeid ,
starte 8 .mars - grupper ennå . Til alle dem
som ''venter'' v~l vi si :
Sitt ikke og vent på ev . forhandlingsr es ultater! IS/I er ingen magi.s k dato. Antakelig er
vi langt ute i februar før vi veit hva slags
samarbeid det blir, og da er det ikke mange
vi rekker å få med i toget!
IDEER PÅ HVORDA N STARTE
På forkvinnemøte i KF IO/I kom det opp endel
"tip s" . Ei jente fortalte f. e.ks . at de tidligere
hadde samarbeida med et Hus morl ag , som hadde
tatt initiativer bl . a . ang . arbeidsplasser for
kvinner der. Nå ville KF-gruppa prøve og ta
opp gjen dette, og ev få til ei fells 8 . mars gruppe .
Det går fint an ! lage lokale enhets lister, som sendes alle kvinneorganisasjonene .
Slikt er et virkelig press for å få til
enhet.
.
Åaae alle ve1t om folk fra andre kvinneorgani~
sasjoner på sine steder . Det bør ikke bli et
hinder for å starte 8 .mar s - grupper nå . På
Furuset har de gode erfaringer med å ha s måmøter
med kaffe hjemme hod folk, istedenfor de
"vanlige" åpne møtene der vi sitter og håper at
mange nye skal komme og blir veldig skriffa når
de ikke gjør det. Vi må huske at det virker
langt mer krevende for mange å gå på et slikt
stort møte , kanskje helt aleine.
På Torshov gjorde KF sånn : på møte nå laget de
liste over kvinner de kjente til , og fordel te
navnene mellom seg . Til neste gang skulle alle
prøve å få med seg en hver . Først hadde de ment
a~ KF - gruppa sjøl måtte a iskutere parolene , 6g
~ha et nytt møte der de ~ndre v~r invitert.
Men de fant ut at det var tull - hvorfor ikke
få med de nye med en gang ? Vi skal ikke være
så redde for ikke å være " sikre " på parolene
sjøl - kanskj e oppmuntrer det andre langt mer
til å komme fram med sine ting når vi ikke er
så skråsikre. Og parolene blir bedre jo fler
som kommer med synspunkter på dem .
På arbeidsplasser er det ofte tyngre å jobbe.
Ei slik gruppe hadde dørbesøk på internatet
<ler ifjor, som var vellykka. Ellers er enhetslister og lokale aksjoner bra mobiliseringsmå·t 'er overalt. Ei arbeidsplassgruppe lurte på
å ta opp gjen en daghjemsaksjon de hadde jobba
med før nå foran 8 . mars - samle underskrifter
{or at prosjekterte daghjem på jobben skulle
bli noe av.

Barneåret er lans ert med brask og bram , ingen har
vel ungått å l egge merke til det . Alle kommuner
med kultursjef og respekt for seg selv har avsatt
litt penger til feiringen , en eller annen tilstelning skal de fleste også koste på seg . Samtidig skj æres budsj ettene for utbybbing av daghjem og fritidshjem drastisk ned over hele landet.
Skolebudsj ettet barberes . Samme veien går helse og sosialbusjettene .
Denne grote ske markeringen av barneåret kommer
samtidig med at ideen om at kvinnene helst skal
være hjemme l ans eres på ny frisk . Er det riktig
at samfunnet , d . v .s. kvinnene "setter bort" barn
og gaml e på institusjoner fordi de sjøl skal
jobbe , enten for å tjene penger(ufont motiv)
ell er realis ere seg selv? Disse ideene passer
som hånd i hanske i krisetider ; overflødige
kvinner skal hjem for å passe barn og gamle .
Utgiftene til he ls e- og sosialvesen "må" jo
likevel skj ære s ned .
Denne falske måten å sette barn og kvinners
interesser opp mot hverandre hørte jeg i et
radioprogram nylig om barneåret, og det gjorde
meg temmelig hissig . I samme program la en for sker fram resultat av en undersøkelse om hvorfor kvinner jobber . Vel og bra kanskje, men når
skal vi slutt e å finne forklaringer, eller rettere sagt unskyldninger for at vi har en jobb?
Pørst når vi har fått inn i hodene på alle at
kvinner er vanlige mennesker som har rett til
arbeid nytter det å komme videre i diskUsjonen
om hvem som skal ta s eg av barn og gamle .
Vi må bruke Barneåret til å vise at barn og
kvinner har felles interesser . Lag undersøkelser (det har vi alt forlite av) fra Norge om
unger og daghjem . Vi vet at daghjem er bra for
barn , og vi må slåss fOr flere og bedre daghjem
også i dette året.

2) Uansett hvor mange tog det blir S . mars .,
skal vi gå i spissen for et virkelig breidt
tog med brennende kvinnekrav, ~~ tog der
kvinner lokalt kan komme medt det de sjøl
synes er viktig. Det jobber vi for og det skal
vi få til!
TO" GULLKORN" TILSLUTT:
I) Et ev. samarbeid mellom organisasjoner og
enkeltpersoner senrralt blir som ~hode uten
·k ropp hvis det ikke følges opp av arbeidet
lokalt. Om det blir ett el . to tog avgjøres
av om det er et press og en bevegelse ~or det
blant kvinnene "på grasrot~ ", iliike av hvor .
lure eller snille vi er i forhandlinger .

Eva .
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l år sier Kvinnefronten : ETT TOG 8. MARS.
Men hvorfor i år og ikke i fjor, og ikke i forfjor og ikke året før der igjen og heller ikke i
1972. For Kvinnefronten (KF) har aldri utvist
noen skikkelig vilje til samarbeid omkring 8.
mars arrangementene. l den grad de har
ønsket samarbeid har det vært for å få sine
premisser igjennom. La oss ta en liten titt
tilbake i historien:
l 1972 samarbeidet Nyfeministene og
Kvinnefronten om felles tog 8. mars. Det ble
gjort vedtak om parolefrihet, men da dagen
opprant og toget skulle gå, gikk KF i mot
dette vedtaket. Noen Nyfeminister hadde
paroler som KF ikke likte, og etter en times
krangel gikk KF så langt at de truet med poli·
tiet. Resultatet ble at en del nyfeminister ble
tvunget til å gå helt bakerst i toget. Dvs. først
kom deres tog - og så ti meter bak, resten.
l 1973-74 fikk vi, etter lange, trettende
diskusjoner, parolefrihet.
l 1975 presenterer KF to paroler som
ultimatum like før 8. mars, som de visste at
ikke alle kunne godta. Fordi KF i det året som
hadde gått, hadde vært svært aktive i sin
utskjelling av feminismen og feminister, var
det naturlig at en del av 8. mars-utvalget var
redde for at KF ønsket et brudd. Derfor ble
disse to parolene likevel godtatt.
Stridens eple var altså (og er fortsatt) synet
,på parolefriheten. KF ønsket sensur av under·
parolene, dvs. de kaller det ikke sensur, men
sier at underparolene ikke skal stri mot
hovedparolene. Men etter hvilke kriterier en
skal vurdere hva som strir mot hovedparolene;
har de ikke til dags dato gjort rede for. Nåvel,
parolefrihet ble allikevel vedtatt i 8. marsutvalget, men akk, KF kunne heller ikke dette
året respektere et vedtak. Vi så hva som
skjedde i -72, i -75 var det en Nyfeminist som
bar parolen · Drep ikke kjærligheten med
tvangspuling~. En gruppe fremtredende

Anne-Lise Nestande

Kvinnefrontere gikk da til regelrett fysisk
angrep, slo og lugget og rev sundt plakaten.
l 1976 kom så bruddet. KF stilte ultimatum
på hele 171 hovedparoler,' og sjølsagt kunne
ikke de andre kvinneorganisasjonene godta at
omtrent hele parolegrunnlaget skulle bestemmes av KF. At bruddet var nøye planlagt
skjønte vi da vi åpnet Dagbladet neste dag, for
der fant vi en kjempediger annonse om to tog,
undertegne KF og 8. marsgruppene i Oslo.
Altså en annonse som var bestilt inn· før splittelsen i realiteten hadde funnet sted.
l 1977 hagla det med skjellsord fra KF mot
Samarbeidsutvalget tog. Vi ble kalt en gjeng
•fascister•, •proimperialister> og stort sett pro
alt det som var verdt å være mot.
KF var ikke interessert i å diskutere det
reelle grunnlaget for bruddet med resten av
kvinnebevegelsen. Vi mente at kvinnedagen
skulle brukes til å vise mangfoldet i kvinnebevegelsen og å mobilisere uorganiserte
kvinner på deres eget grunnlag. Meris KF la
opp til en politikk som sa at den eneste veien
til frelse gikk gjennom deres egen organisasjon
og at dagen skulle legges opp slik at dette
kunne oppnås. l stedet for å ta opp denne
diskusjonen, tok KF for seg de to paroleset·
tene (som faktisk var omtrent identisk like)
analyserte, subtraherte, dividerte og trakk
slutninger som var det verste oppspinn. På
denne måten ble KF's •Sjølbestemt abort nå•
til den radikale parolen , mens •Sjølbestemt
abort i neste stortingsperiode• ble til en

borgerlig lefling med stortingsrepresentanter
- og dessuten så skapte den illusjoner om
Stortinget. At det praktisk politiske innholdet i
begge parolene var det samme, var noe de
ikke ønsket å forstå.
Svært så pinlig ble det da vi kom over på
debatten om imperialismen. De fleste medlemmer av våre organisasjoner mente å kunne
gå imot imperialismen, men at det ikke var
likegyldig etter hvilke analyser dette skjedde,
f. eks. kunne vi ikke støtte AKP(m·l)'s
analyse. Da vi så spurte Siri Ustvedt om KF's
analyser av kapitalismen hadde ikke KF noen
slik analyse. På spørsmål om hvordan de så
kunne ha noen analyse på imperialismen, ble
hun svar skyldig. Det ville vel være litt for
pinlig å innrømme at analysene var hentet fra
AKP(m-1) og uten grundig gjennomdrøftelser
blir konsekvensen av disse analysene godtatt i
KF.
Målet med denne debatten va.r altså å fram·
stille bruddet etter tradisjonelle partipolitiske
skillelinjer, hvorav den ene part var radikal og
mot fascismen og imperiali~men, og den andre
part i verste fall profascister og kontrarevolusjonære, i beste fall borgerlige feminister. Dette gjøres altså ved å unngå å komme
inn på de reelle uenighetene og heller sentrere
debatten pm et fiktivt grunnlag.
KF's fremste krav i 1978 ble så ETT TOG!
Da vi satt ved forhandlingsbordet kunne vi
ikke dy oss for å spørre om de virkelig ønsket
å samarbeide med hva de tidligere har kalt
fascister , men fikk da til svar at vi ikke skulle
snakke om •den snøen som falt i fjor. - Og
det er da heller ikke det vi gjør, vi snakker om
et systematisert regnvær som vekselvis
forårsaker flomskade og tørkeskade.
Det vi derfor var interessert i å vite , var
KF's grunnlag for nå å ønske et samarbeid.
Var det et ledd i den leninistiske frontpolitikken, med vekselvirkning mellom tilstramming
og •brei-front-linje•? (mer om dette punkt i
Siri Nørves art. i KR nr. 2-78) eller var det
mot all formodning en reell endring i KF's
politikk? Som svar på dette fikk vi tåkeprat
om at naboen til den ene og kollegaen til den
andre syntes det ville være sd flott med ett tog,
og på det grunnlag tolket KF det som at •van·
lige kvinner• ønsket ett tog, og det ønsket
måtte vi nå oppfylle. Vi forsøkte å gå nærrnere
inn på KF for å få vite på hvilken måte de
kom fram til hva som var •vanlige kvinners•
behov, og hva som gjorde at •vanlige kvinner•
hadde skiftet mening fra 76 til -78 -eller
tenkte ikke KF på •vanlige kvinner• i 1976?
Vi mener imidlertid at den eneste måten å
ivareta uorganiserte kvinners interesse på den
8. mars, er å ha full parolefrihet i toget, slik at
alle kvinner kan komme med de kravene de
sjøl brenner mest for.
Møtet ble til slutt enige om at KF skal
sende en skriftlig •sjølkritikk• hvor de gjorde
rede for disse to punktene - men da den
såkalte •sjølkritikken• kom , var den i stedet et
angrep på oss.
Grunnlaget for et samarbeid var derfor ikke
til stede. Likevel prøvde vi oss på et kompro·
miss der vi fore slo teknisk samarabeid, men
dette avviste KF blankt.
Men KF har stadig vekk også kommet med
et annet argument ang. 8. mars. Nemlig å
fortsette den •gode• samarbeidstradisjonen fra
Holmenkolbanesaken. Fordi jeg synes at
denne saken er blitt misbrukt i 8. mars·
sammenheng, og fordi jeg synes det er noen
viktige punkter i denne saken som bør komme
fram i lyset, •!l jeg i korte trekk ta opp dette
•gode• samarbeidet.
Da vi gikk til samarbeid med KF, var det
allerede med stor skepsis fordi vi visste at KF·
gruppa på HKB hadde trukket seg fra
plakatnedhenginga da det begynte ~ brenne
under beina på dem. På et møte de hadde
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midt oppe i denne striden, kom de fram til at
aksjonen nå hadde gått for langt, at den måtte
stoppes siden det var så mange av kollegaene
som gikk imot. (i hovedsak mannlige). De
ønsket ikke å risikere jobbene sine på denne
saken , og de argumenterte mot Liv og
Rannveig på banen . Kvinnekampen var ikke
viktig nok å falle på barrikadene for . Kvinnekampen skulle underordnes klassekampen .
(Kapitalen er jo hovedfienden).
Men da oppsigelsen så var et faktum , kom
KF løpende , for nå var det jo en oppsigelses·
sak. Uten å undersl å det faktum at KF gjorde
en god jobb med å spre informasjon om
saken, viste samarbeidet seg å bli ganske vanskelig. KF prøvde gang på gang å mele sin
egen kake. De stilte på gata med egne plakater, der det sto at Kvinnefronten mener ditt og
datt, mens de delta ut våre felles løpesedler.
De prøvde stadig vekk å innsnevre kvinne·
undertrykkende reklame til å være porno. Og
porno var noe •man skulle forklare mennene
at var galt.• •Hvis man forklarte og diskuterte
med dem , ville de skjønne det og stille på vår
side.• •Vel fantes det noen uforbederlige
griser, men de radikale mennene ville stille på
vår side.• KF mener altså at i kvinnekampen
skal man forklare undertrykkerne at de gjør
feil - i klassekampen skal man kjempe mot
undertrykkerne. Dette skriver seg fra en
analyse om at kapitalen er hovedfienden, og
resultatet blir at kvinnekampen skal føres av
kvinner og menn mot kapitalen. Etter min
mening er dette en direkte undergraving av
kvinnekampen .
Vi hadde altså harde kamper i dette samarbeidet, og hadde det ikke vært for at Liv og
Rannveig hele tiden stilte krav om at ingen
enkeltorganisasjon skulle bruke denne saken
til å reklamere for seg sjøl, tviler jeg på at
samarbeidet ville holdt særlig lenge.
Vi har altså årelange erfaringsmaterialer å
bygge på når vi avviser KF's •samarbeids·
forrn • som taktikkeri. Og vi ønsker ikke å
gjenta historien til det kjedsommelige. Derfor:
Inntil KF omdefinerer hele sitt politiske
grunnlag, står vi overfor et valg: Enten må vi
la oss bruke i AKP(m·l)'s og Kvinnefrontens
•brei-front·politikk• eller vi må isolere KF i
det kvinnepolitiske bildet.

e

KØMNENT~:
Anne Lise Nestande (ALN) er en av de meget få
kvinner i Oslo som ikke ønsker ett tog.

Argumentene for ett tog er innlysende:
Vi har viktige saker vi er enige om. Hvert år har
mange paroler i de to toga vært likE.
Samlet er vi sterkere . S. mars er ikke bare en dag
vi viser fram krav, d t er en del av kampen for
dem. Bare motstandere av kvinnefrigjøring tjener
på splittelse .

Kvinnefronten er mot mangfold og for sensur l
ALN prøver å gjøre seg til talskvinne for
uorganiserte kvinner - og sier at parolefrihet
er nødvendig for å ivareta deres interesser. Ja,
vi er forsåvidt enige med ALN - derfor har alltid
Kvinnefronten gått inn for parolefrihet - frihet
for kv~nner til å komme i toget med sine krav ,
de sakene de brenner for . Derfor har vi også lagt
vekt på å organisere S. marsgrupper tidlig slik at
uorganiserte har hatt en virkelig sjanse til å
være med å diskutere egne paroler , og de t har ført
til massevis av lokale paroler i de toga der vi
har deltatt . Og det er tull at vi krever perfekte
formuleringer og " analyser" eller at Kvinnefronten skal ha tatt s tandpunkt til alt på forhånd . Jeg vil benytte anledningen her til å gå
skarpt imot en tendens på siste medlemsmøte i
Kvinnefronten til å se på menge lokale paroler
som et onde . S. mars og toga skapes av de som går
der . Dette er parolefrihet . Dette er å vise mangfoldet i kvinnekampen.
Samtidig er det slik at flere parter forhandler
seg fram til et fell es grunnlag S. mars , et hovedgrunnlag. Noen paroler trekkes, fordi det ~e er
mulig å bli enige om dem, alle gir seg på noe for
å få til enhet . En slik enhet bør respekteres av
alle parter. D. v. s . de som har blitt nedstemt/har
trukket parolen sin kan da ikke allikevel stille
opp med den samme i toget S. mars under dekke av
parol efrihet . Det ville jo bet y den str ekestes
rett : den organisasjon som hadde flest medlemmer
kunne dominere toget med sine egne paroler uavhengig av det man var blit t enige om. Dette er prinsippet om at anderparolene ikke skal stride mot
hovedparolene .

Samlet får vi med mange flere , kvinner som ikke
er organisert i kvinneorganisasjoner , kvinner
som aldri har gått i tog før .
ALN tar ikke opp noen av disse argumentene .
Hva oppnår ALN?
Dersom vi lar henne ture fram, dersom vi blir med
på den diskusjonen som hun legger opp til , oppnår
hun å gjøre S. mars til et vanskelig spørsmål og
til et ork.
Istedenfor å samle kvinner (og menn) rundt krav
o~ ~aghjem! fritidshjem og lekeplasser , nettopp
na ~ barnearet •••

Istedenfor å aksjonere mot staten som nedlegger
kvinnearbeidsplasser - på Tandberg og mange andre
steder , mot kommunen som skjærer ned på sjukehus ,
aldershjem osv., mot prisstoppen som ikke er prisstopp ••••

Istedenfor å diskutere kvinneundertrykking med
mange nye folk (og gamle kjente) •••
Istedenfor å spre bøker, hefter, artikler om
kvinnesaker •••
Istedenfor at kvinnebevegelsen bruker samla
krefter på å nå videre ut
••• skal vi krangle med hverandre om hvem som sa
og gjorde hva når . De fleste i Kvinnefronten er
lei og blir oppgitte av slik diskusjon. Enda flere
i de andre kvinneorganisasjonene . Mange ærlige
kvinnekjempere som oppriktig vil enhet orker ikke
mere og lar vær e å jocbe med S. mars. Folk utenfor
organisasjonene rister på hue , nå krangler de
igjen .

Etter hvilke kriterier? spør ALN. Et- samarbeidstog S. mars har en eller annen ledelse , S. marskomite eller samarbeidsutvalg. Kvinnefronten går
inn fo r at en slik ledelse velges på et åpent møte
dersom det er mulig. Det er disse folka , eller ev.
et åpent møte som kan diskutere de underparolene
det kan være strid om, og avgjøre spørsmåla etter
vanlig diskusjon og avstemning, s l ik andre ting
avgjøres i et samarbeid. Men det vil være svært få
paroler det er snakk om.

Derfor må vi ikke l a ALN og hennes like bestemme
hvordan diskusjonen skal gå fremover . Vi må
avvise den diskusjonen hun legger opp til .
Mange vil gjerne at vi skal bevise at hun tar
feil . Vi kan det - og jeg skal ta for meg noen
punkter. MEN - det er retta til Kvinnefronten medlemmer som lurer på hva scm er sannheten. Det
er ikke meningen å legge stor vekt på dette utad .
Vi kan nok vinne en diskusjon om hva som egentlig,
men samtidig taper vi fordi S. mars blir et vanskelig
spørsmål . Vi skal først og fremst · svare på angrepa
med å snu diskusjonen: Hvordan bruke S. mars slik
at de t styrk•;r· kampe~. for de sakene vi er enige

Et annet argument , som spesielt er hevdet av Siri
Nørve , er at det er viktig at toget viser ikke
bare mangfoldet , men også uenigheten i kvinnebevegelsen. Der er vi uenige. Jeg mener det viktigste
S. mars er å samle f l est mulig om de sakene vi er
enige om, og .på grunnlag av dem gjør e det lett for
massevis av nye kvinner å gå i tog. Hvis vi legger
vekt på å vise uenigheten i den organiserte kvinnebevegel sen (et lite fåtall av kvinnene) tror jeg
heller vi holder kvinner på avstand. Og dersom vi
ønsker å få noe gjennom, ikke bare vise fram krava ,
er vi nødt til å stå sammen.

om?

ALN ' s påstander :
Betingelsen for samarbeid med Kvinnefronten :
Kvinnefronten må slutte å være Kvinnefronten!
Ja faktisk : Sitat : Siste avsnitt " Inntil
Kvinnefronten ovs .
Det er et umulig samarbcidskrav. Vi krever ikke
at andre organisasjoner skal endre sin plattform
før vi samarbeider med dem. Hensikten er da også
at det skal være umulig, parola hennes er :
ikke noe samarbeid med Kvinnefronten.

)

NOEN KOMMENTARER TIL DE ENKELTE ÅRA
1972 - Parolene for toget ble vedtatt på et felles
apent møte der både nyfeminist ene og kvinnefrontere var til stede . (Kvinnefronten var ikke formelt
stiftet , men det fantes noen grupper. Initiativet
til S. mars ble tatt av enkeltpersoner som seinere
bl e medlemmer av Kvinnefronten) .
Etterpå - da parolene skulle males, kom nyfeministene med sine egne paroler som det var stor uenighet om.

(Hva vi eventuelt skulle endre , sier hun mindre
om - det eneste hun antyder er at vi burde rette
kampen mot dem som undertrykker oss (menn) og ikke
stå sammen med menn mot kapitalen. )
Kvinnefronten

= AKP

For det andre. Selv om ALN personlig mener at
Kvinnefronten er AKP-dominert - er det noen grunn
til å avslå samarbeid? Er kommunister spedalske?
Er ikke Kvinnefronten og ALN likevel enige om at
kvinner må ha ~ett til arbeid , sjølbestemet
abort osv. Er det ikke kvinnene som tjener på at
vi står sammen, ikke noe spesielt parti?

- derfor kan vi ikke samarbeide .

For det første er ikke Kvinnefronten lik AKP. Kvinnefronten er en stor , livskraftig, sjølstendig organisasjon som drives fr~ av alle de kvinnen som ,er
med der , AKP- jenter på lik linje med alle andre .
Det vet vi som er med. Kvinnefronten er kjent og
respektert , blant annet for sin innsats i pornokampen.

1973 Og - 74 - var preget av at S. mars ble stadig
mer kjent , toget fikk raskt større oppslutning. De
som forhandla hadde sikkert lange diskusjoner , men
det prega ikke arbeidet utad.
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I 1975 var det forhandlinger mellom Kvinnefronten,
Norsk Kvinneforbund , Nyfeministene og Kvinnesaksforeningen fra tidlig på høsten. Alle utenom Nyfeministene ble enige om at 8. mars skulle være en
kampdag , og at en måtte se å komme fram til et minimumsgrunnlag som alle kunne godta + lokale paroler .
Nyfeministene var mot et felles minstegrunnlag,
men mente at toget skulle vise kaoset i kvinnebevegelsen. En kunne godt ha noen hovedparoler,
men forøvrig kunne alle komme med sitt .
Kvinnefornten behandla 8. mars på et fellesmøte .
(NB: Brød og Roser var ennå ikke stiftet , endel
av dem som ble med der var medlemmer av Kvinnefronten) . Møtet gikk enhetlig inn for følgende
paroler som minstegrunnlag :
- Flere og bedre daghjem. Ingen prisstigning.
- Ingen kompromisslovl DNA og SV innfri valgløftene.
- Frem lov om sjølbestemt abort . Stem enhetlig for .
Ikke parole mot tvangspuling.
Dette ble det enhet om utenom Nyfeministene , som
så bøyde seg. Derfor ble det grepet inn mot parola : Drep ikke kjærligheta med tvangspuling l
ALN oppsummerer 72 og 75 som eksempler på Kvinnefrontens sensur. Vi ser at det heller er spørsmål
om en er vill ig til å overholde det en i fellesskap er blitt enige oml
I 1976 hadde ganske riktig Kvinnefronten et forslag- på 17 hovedparoler som ble diskutert i forhandlingsmøter. Størst uenighet var det om antiimper ialistiske paroler. Kvinnefronten gikk inn
for : Lær av kvinnene i Vietnam - kamp mot imperialismen.
Kvinnefronten bl e på fellesmøte enig om at det
var riktig å hol de fast på at 8. mars er en internasjonal kampdag , og stå på at toget skulle~
parola mot imperialismen. Og det var der striden
sto . Siste forhandlingsmøte var prega av enhet
om de f l este andr e parolene . Så avbryter Kvinneforbundets representanter møtet og sier at dette
er et ul timatium fra Kvinnefronten, og det godtar
de ikke . De brøt forhandlingene , og gikk inn for
at de andre (ut ~nom Kvinnefronten) skulle fort sette . Hvis Kvinnefronten ville trekke anti- imperialismen , kunne de kontakte dem. Annonsen ALN
viser til inneholdt ingenting om to tog , det var
en annonse med et opprop som støtta Kvinnefrontens forslag til paroler som grunnlag for toget .
1977 - ble mye omtalt i fjor . Utgangspunktet var
at Brød og Roser på det tidspunktet hadde prinsippvedtak mot samarbeid med Kvinnefronten og samme
holdni ng rådde grunnen i de andre organisasjonene .
De forberedte sitt eget 8. mars opplegg uten Kvinnefronten . Kvinnefronten tok initiativet til en 8.
marskomite med kvinnefrontere og uorganiserte kvinner som la fram et paroleforslag på 10 paroler .
Det var et enkelt forslag som de aller fleste kunne være enig i . Det ble da også samlet inn flere
tusen underskrifter på dem. Samarbeidshenvendelser
til de andre kvinneorganisasjonene ble bare avvist .
Lokalt tok Kvinnefronten initiativ til 8. marsgrupper på mange steder - mer enn 50 i hele Oslo , og
massevis av kvinner var for første gang med i arbeid .
I februar kom samarbeidsutvalget med sine paroler .
Det er riktig at de så svært like ut . Så like at
det trolig var grunnlag for ett tog, dersom
begge parter hadde jobba for det . Likevel var det
viktige forskjeller , jeg vil kort ta et . eksempel:
8. marskomiteen : Kamp mot all imperialisme
Støtt frigjøringsbevegels.e ne .
Samarb . utv . :
Stans opprustninga Nei til globalt sjølmord .
Vi spurte : Er det vi sjøl som ruster opp og dreper oss sjøl? Nei , det er imperialismen og supermaktene som oppruster og dreper , som undertrykker
folk over hele verden. Er vi i mot rustning , all e
våpen? Nei , vi er for at frigjøringsbevegelsene
i land som er undertrykt av imperialismen slåss
med våpen for å bli fri .
Kvinner må ta stilling for f~igjøringsbevege l sene
- mot imperialismen. Tåkeprat om sjølmord lanseres av supermakt ene og særlig Sovjet når de prater
om fred , men ruster til krig. Det skal dekke over
deres egne frobryterser .

ALN mener a t de ble skjelt ut av Kvinnefronten.
Jeg vet ikke hva som ble sagt alle steder, men
jeg er helt sikker på at det har falt hissige ord
fr~begge ~ant er . Og - et par dager før B. mars var alle avisene fulle av hets mot 8. marskomiteens tog som et AKP-tog - peEtander frrunsatt av
r~presentanter for Samarbeidsutvalgets tog.
1978
I fjor var utgangs pU<lktet et annet . I-lolmenkoll banesaka - oppsigelsen e.v Liv og. R;mveig fordi de hadde
revet ned kvinnediskriminerende plakater - og Kvinnefrmnt ens initia tiv i pornokampen hadde l agt grunnlaget for enhet . Uansett ALNs påstander om samarbeidet - det fant sted et faktisk samarbeid over
lengre tid på tross av uenighet , det viste at det
gikk an . I pornokampen vedtok Brød og Roser støtt e
til Kvinnefronten (året før fantes prinsippvedtak
mot samarbeid med Kvinnefronten) og alle organisasjonene samarbeidet om en demonstrasjon. Internasjonalt var det blitt klarere hvordan imperialismen
og supermaktene undertrykte fo lkene i verden, mange
fler var enig i at det var viktig å ha det med 8.
mars .

Brød og Roser inviterte derfor også Kvinnefronten
til samarbeidsmøte om 8. mars. Etter forhand~ - ·-' ger
fram og tilbake stilte de andre kvinneorganisasjonene , utenom Norsk Kvinneforbund , krav om at Kvinnefronten måtte gjøre sjølkritikk. Kvinnefronten
avviste kravet fordi vi mente at Kvinnefronten hadde drevet et i hovedsak bra arbeid 8 . mars året før
(se ovenfor) , og at begge parter hadde gjort for
lite for å få til et t tog. Samtidig avviste vi kravet fordi det ville føre til en diskusjon som bare
et fåtall kunne følge med i - hva som hadde skjedd
mellom organisasjonene tidligere år - en diskusjon
som ville skyve mange vekk.
Norsk Kvinneforbund og Kvinnefronten, samt enkeltmedlemmer fra Nyfeministene og Lesbisk bevegelse
gikk deretter sammen om ett tog. - ~e andre organisasjonene var ikke en gang villige til å begynne
en diskusjon om felles paroler. Forslaget om teknisk samarbeid var ikke noe kompromiss . Det var
et forsl ag om to tog - to tog som skulle møtes
på samme plass, eventuelt med en felles appell .
Det var et forsøk på å dekke over at det var
Samarbeidsutvalget som hadde ansvaret for at det
blei to tog.
JENTER l

Siste del en av denne artikkelen inneholder noen
helt konkrete punkter om tidligere års 8. mars arbeid . De to siste åra har jeg sjøl vært med i arbeidet , det andre er bygd på samtaler med folk
som har vært med . Sjøl sagt kan noen være uenig i
min framstilling. Til dere vil jeg si :
La oss vente med den diskusjonen til etter 8 . mars.
I år er utgangspunktet vårt veldig bra :
De aller fleste ønsker et bredt tog mot all kvinneundertrykking , og mange ønsker å jobbe for det .
Se et annet sted Prilla om hva som er i gang .
Kvinnefronten har vedtatt ett parolefor slag som
er et bra utgangspunkt for diskusjon med masse
nye folk . Og husk det er et forslag . Er det bra
nok ? For eksempel når det gjelder barneåret ?
Er det konkret nok i fo rhold til det som rrunmer
kvinner i Oslo akkurat nå ? Hva er kvinner dere
kjenner mest opptatt av ? Hva diskuteres mest på
jobben ? Hva kan vi gjøre med det ?
Det er dette diskusjonen gjelder .
Lykke til
Siri.

8 '-' t-1g.P:

8.MARS - GRUPPE GREFSEN/KJELSÅS
Bli med å lage 8 . mars- gruppe !
Vi vil gjer ne komme i kontakt med
alle medl emmer i området. Om du
ikke sjøl kan være med , kjenner
du sikkert noen. Kontakt formidl es
gjennom KF - kontoret, tlf . 693016.
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