Kvinnefronten arbeider for full kvinnefrigjøring. For å nå
dette nålet må vi arbeide for at flest mulig kvinner står
''

samlet. Vi vil arbeide for at kvinneorganisasjonene skal samarbeide i

flest mulig saker. Kvinnefronten vil samarbeide med

andre organisasjoner og grupperinger som fremmer de krav vi
gjør. Vi vil arbeide for solidaritet med kvinner i alle deler
av verden.
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likeverdig. En stor del av hjemmearbeidende kvinner ønsker

OG 3.

arbeid og utdanning utenfor hjemmet dersom forholdene er

FEBRUAR 1974

tilrettelagt.

Kvinnefronten er en partipolitisk uavhengig organisasjon som

r

samler ulike grupper av kvinner i arbeidet mot Økonomisk, po-

Hjemmearbeidende kvinner har få eller ingen virkemidler til å

litisk, kulturell og seksuell undertrykking og utbytting.

få gjennomført selv de enkleste og mest rettferdige krav.

Kvinnefronten ønsker å samle flest mulig kvinner på grunnlaget

Isolasjon fører ofte til at problemene oppleves individuelle.

KAMP MOT ALL KVINNEUNDERTRYKKING.

De har ofte en stor arbeidsbyrde, men mangler likevel en rekke

Mange av de kravene kvinnefronten idag kjemper for ble for

alminnelige rettigheter, som muligheten til vikar ved sykdom,

fØrste gang reist for 30 - 50 eller endog 100 år siden, men

rett til ferie osv. De hjemmearbeidende kvinnene slåss for

likevel blir vi ennå ikke anerkjent som fullverdige samfunns-

sine krav, men de har ikke samme mulighet til å organisere seg

medlemmer. Vi defineres og vurderes utfra ansvaret for fami-

!

som kvinner på en arbeidsplass.

lien. Vi regnes ikke med når det gjelder arbeidsplasser, reelt

Det rådende kvinnesyn er et viktig redskap for å holde kvinnen

har kvinner i dagens samfunn ikke rett til lønnet arbeid. En

borte fra samfunnslivet og ta brodden fra våre krav. Vi skal

vanlig oppfatning er fremdeles at kvinners eneste oppgave er

være hjemmets sentrum og ikke noe annet. Det hevdes at v i har

å fØde barn og å oppdra dem.

spesielle anlegg for husstell og barnepass. Enslige kvinner og

I forhold til arbeidslivet har kvinner ikke full status som

kvinner som ikke vil ha barn, blir ikke akseptert på samme

yrkesaktive. Dette viser seg i en skrikende mangel på arbeids-

måte som kvinner som gifter seg o g får barn. Fra vi e r små

plasser. Arbeidsvilkårene er ofte usikre. Kvinner arbeider

lærer vi at kvinner er svake, passive og tilbakeholdende.

ofte deltid og er ikke fast ansatt Når tilbudet på arbeid blir ·

Dette synet er herskende i samfunnet idag, og det preger b åde

dårligere er kvinnene de fØrste det går utover.

kvinner og menn.

Økonomisk vurderes kvinnelig arbeidskraft lavt. 80 % av kvinner

Kvinnefronten vi l overalt og i alle sammenhenger motarbeide et

i industrien tilhØrer lavtlØnnsgrupper, mot 13% av menn. Frem-

slikt syn og avsløre hvilke områder i samfunnet som sterkest

deles hviler ansvaret for hjem og barn i stor utstrekning på

fremmer det(som reklame, ukeblad, skolebØker osv.) Vi vil

kvinnen alene og fØrer til at utearbeidende kvinner ofte får

gjennom diskusjoner, studiearbeid og praksis arbeide for at

dobbel t a rbe id. Skyhøye boligutgifter og Økende priser på dag-

kvinner selv blir bevisst hvilken plass vi ønsker i samfunnet.

ligvarer skal ikke tvinge oss til et eller annet arbeide under

Vi tror ikke kvinnekampen er tjent med en splittelse mellom

hvilke som helst betingelser.

kvinner og menn. Men samtidig er vi sikre på at det vil kreve

Forholdene er ikke på noen måte lagt til rette for at kvinnene

langvari g , hardt arbeid å nedkjempe alle gamle fordommer og

i praksis skal få samme rettigheter i arbeidslivet, eller samme

forestillinger som idag virker kvinneundertrykkende.

muligheter til deltakelse som menn har. Vi krever at arbeids-

I familien, i arbeidslivet og i samfunnslivet forøvrig ønsker

livet blir innrettet slik at det blir mulig for begge foreldre

kvinnefronten full likestilling og likeverd mellom kjØnnene,

å ha et yrke utenfor hjemmet, og - ta seg skikkelig av hjem og

at menn o g kvinner deler ansvaret. Men v i ønsker ikke å kon-

barn.

kurr~re-m~d

Dette innebærer_ og_s_å a _t _ \Li _ viLs.låss- for- å- få- f.orholdene

mennene på deres premisser.

V ~ll--fRRe

nøy e oss

lagt til rette for oss som kvinner, f.eks ved bedre vilkår

med å erobre de posisjoner menn .har idag. Vi vil ha full

under svangerskap og gyldig sykefravær når barna våre blir syke.

kvinnefrigjØring, ikke en mekanisk "likestilling" med menn
uten hensyn til våre spesielle forhold: at vi føder barn.

Hundretusener av norske kvinner er idag isolert i hjemmene og
bundet til sin mann i økonomisk avhengighet. Denne a v hengigheten fØrer til at forholdet mellom mann og kvinne ikke blir
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