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Kvinnefronten , 
Uranienborgveien 11 , 
Oslo 2. 
Telefon: 02-69 30 16. 
Kontortid: tirsdag 10-13. 

torsdag 17- 20. 

;! 
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KVINNEFRONTENS PLATTFORM 

VEDTATT PÅ LANDSMØTE I BERGEN 
2. OG 3. FEBRUAR 1974 

Kvinnefronten er en partipolitisk uav
hengig organisasjon som samler ulike 
grupper av kvinner i arbeidet mot økono
misk, politisk, kulturell og seksuell under
trykking og utbytting. Kvinnefronten 
ønsker å samle flest mulig kvinner på 
grunnlaget KAMP MOT ALL KVINNE
UNDERTRYKKING. 
Mange av de kravene Kvinnefronten idag 
kjemper for ble for første gang reist for 
30 - 50 eller endog 100 år siden, men 
likevel blir vi ennå ikke anerkjent som 
fullverdige samfunnsmedlemmer. Vi defi
neres og vurderes utfra ansvaret for fami
lien. Vi regnes ikke med når det gjelder 
arbeidsplasser, reelt har kvinner i dagens 
samfunn ikke rett til lønnet arbeid. En 
vanlig oppfatning er fremdeles at kvinners 
eneste oppgave er å føde barn og oppdra 
dem. 

I forhold til arbeidslivet har kvinner ikke 
full status som yrkesaktive. Dette viser 
seg i en skrikende mangel på arbeids
plasser. Arbeidsvilkårene er ofte usikre. 
Kvinner arbeider ofte deltid og er ikke 
fast ansatt. Når tilbudet på arbeid blir 
dårligere, er kvinnene de første det går 
utover. 
Økonomisk vurderes kvinnelig arbeids
kraft lavt. 80% av binner i industrien 
tilhører lavtlønnsgrupper, mot 13% av 

menn. Fremdeles hviler ansvaret for 
hjem og barn i stor utstrekning på kvin
nen alene og fører til at utearbeidende 
kvinner ofte får dobbelt arbeid. Skyhøye 
boligutgifter og økende priser på daglig
varer skal ikke tvinge oss til et eller annet 
arbeid under hvilke som helst betingelser. 
Forholdene er ikke på noen måte lagt til 
rette for at kvinnene i praksis skal få 
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samme rettigheter i arbeidslivet, eller sam
me muligheter til deltakelse som menn 
har. Vi krever at arbeidslivet blir innrettet 
slik at det blir mulig for begge foreldre å 
ha et yrke utenfor hjemmet, og ta seg 
skikkelig av hjem og barn. Dette inne
bærer også at vi vil slåss for å få for
holdene lagt til rette for oss som kvinner, 
f.eks. ved bedre vilkår under svangerskap 
og gyldig sykefravær når barna våre blir 
syke. 
Hundretusener av norske kvinner er idag 
isolert i hjemmene og bundet til sin mann 
i økonomisk avhengighet. Denne avhen
gigheten fører til at forholdet mellom 
mann og kvinne ikke blir likeverdig. En 
stor del av hjemmearbeidende kvinner 
ønsker arbeid og utdanning utenfor hjem
met dersom forholdene er tilrettelagt. 

Hjemmearbeidende kvinner har få eller 
ingen virkemidler til å få gjennomført selv 
de enkleste og mest rettferdige krav. 
Isolasjon fører ofte til at problemene 
oppleves individuelle. De har ofte en stor 
arbeidsbyrde, men mangler likevel en 
rekke alminnelige rettigheter, som mulig
heten til vikar ved sykdom, rett til ferie 
osv. De hjemmearbeidende kvinnene slåss 
for sine krav, men de har ikke samme 
mulighet til å organisere seg som kvinner 
på en arbeidsplass. 
Det rådende kvinnesyn er et viktig red
skap for å holde kvinnen borte fra sam
funnslivet og ta brodden fra våre krav. Vi 
skal være hjemmets sentrum og ikke noe 
annet. Det hevdes at vi har spesielle 
anlegg for husstell og barnepass. Enslige 
kvinner og kvinner som ikke vil ha barn, 
blir ikke akseptert på samme måte som 
kvinner som gifter seg og får barn. Fra vi 
er små lærer vi at kvinner er svake, passive 
og tilbakeholdende. Dette synet er her-

2 

skende i samfunnet idag, og det preger 
både kvinner og menn. 
Kvinnefronten vil overalt og i alle sam
menhenger motarbeide et , slikt syn og 
avsløre hvilke områder i samfunnet som 
sterkest fremmer det (som reklame, uke
blad, skolebøker osv.) Vi vil gjennom 
diskusjoner, studiearbeid og praksis 
arbeide for at kvinner selv blir bevisst 
hvilken plass vi ønsker i samfunnet. 
Vi tror ikke kvinnekampen er tjent med 
en splittelse mellom kvinner og menn. 
Men samtidig er vi sikre på at det vil kreve 
langvarig, hardt arbeid å nedkjempe alle 
gamle fordommer og forestillinger som 
idag virker kvinneundertrykkende. 
I familien, i arbeidslivet og i samfunns
livet forøvrig ønsker Kvinnefronten full 
likestilling og likeverd mellom kjønnene, 
at menn og kvinner deler ansvaret. Men vi 
ønsker ikke å konkurrere med mennene 
på deres premisser. Vi vil ha full kvinne
frigjøring, ikke en mekanisk "likestilling" 
med menn u ten hensyn til våre spesielle 
forhold: at vi føder barn. 
Kvinnefronten arbeider for full kvinnefri
gjøring. For å nå dette målet må vi 
arbeide for at flest mulig kvinner står 
samlet. Vi vil arbeide for at kvinneorgani
sasjonene 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. 
ENHET I KAMPEN FOR FRIGJØRING 
A V KVINNENE! 

< 

I år kan Norges kvinnor fira ett jubileum -
inte så lysande stort, men andå viktigt: 
Den tjugofjarde oktober i år ar det jamnt åttifem år sedan 
en grupp av tandstickarbeterskor gick till strejk. 
Kampen var dåligt planlagd- den sprang ut av den nakne noden. 
De vann kanske in te så mycket - men de fick sina stickor att lysa. 
Detta var fOrsta gången har i landet 
kvinnor som grupp gick till kamp fOr sin egen sak. 
Den tjugofjarde oktober ar också FN-dagen. 
Jag vill foreslå den som de norsk a kvinnornas kampdag. 

Vad ska vi kampa fOr? Har kunde vi namna mycket. 
Ratt till vårt eget liv, ratt till vårt eget namn. 
Ratt att sjalva råda over vår egen kropp. 
Ratt till en skapande, trygg miljo for de barn vi vill fOda. 
Ratt till kunskap, ratt till ett meningsfullt yrke. 
Ratt til! att också vår insikt beaktas, 
nar folkets framtid blir formad. 

Kraven ar många. Hindren ar många och hårda som trollets huvud. 
Men vill vi falla ett troll, så behover vi styrka. 
Det finns inte i sagans magiska flaska. 
Vi ar många. Vi har varandra. Det ar vår styrka. 
Låt oss med styrka havda vår ratt att befria oss sjalva, 
och vår ratt, vår solklara ratt, till halva riket! 

~i 
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Johanna Schwarz: 
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Prolog 
Vid Kvinnefrontens 2. landsmøte, i Bergen den 2/2. 1974. 

Kara Systrar! Vestlandet halsar er alla! 
Men det sjalvsakra Bergen, som arrangerar kongressen, 
har tvingats bestalla prolog av en Stockholms-stril från distriktet. 

Jag ska beratta en sann episod ur livet: 
»Pappa», sa dottern, »kom och beratta en saga! » 
Och pappa berattade sagan om Pål og Per 
och Espen Askeladd som drog ut i varlden 
fOr att befria prinsessan som rovats av trollet 
och vinna henne og halva kungariket. 
Plotsligt frågade barnet: »Pappa, vad heter prinsessan?» 
Pappan blev svaret skyldig. Sedan sa han: 
»Prinsessan har inget namn. Hon iir ju prinsessa. 
Hon behover inget namn. Diirfor iir hon namnlos.» 
»Precis som trollet», konstanterade barnet. 

Det ar in te fullt så illa i manniskans saga. 
Dar står det berattat om kvinnor med namn, och många står skrivna 
med så kallad guldskrift på historiens blad. 
Helgon: Maria, Sunniva och Birgitta. 
Diktarinnor: Camilla Collett, 
Amalie Skram och Ingeborg Refling Hagen. 
Forskare, lakare, larare, 
skådespelerskor, operastjarnor -
kvinnor som varken rovats eller befriats, 
men som befriat sig sjalva och oforfarat 
vandrat sin egen vag och format sitt eget ode. 

Men prinsessan som låter sig raddas, ar lika namnlos 
så i sagan som också i verkligheten. 
Ty kvinnor har skrivit sitt namn som individer -
som grupp bor vi antingen kvar i berget hos trollet, 
eller i prinsens berg också kallat slottet: 
Låt prinsen få hela riket! Vi ager ju prinsen - tror vi. 

Ska det fortsiitta så? Ar det inget vi kan och vill andra? 

\> 
C? 
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MYTEN OM KVINNEN 
'l 

Det at kvinnen føder barn får avgjørende betydning også for hennes sosiale 
stilling i samfunnet. Kvinnen er først og fremst mor, mens mannen først 
og fremst er deltaker i produksjonslivet. Dette gir seg utslag i en spesiell 
oppfatning av kvinnens natur. Det hevdes at hun har spesielle anlegg for 
husstell og barnepass. Enslige kvinner og kvinner som ikke vil ha barn, blir 
ikke akseptert på samme måte som kvinner som gifter seg og får barn. Vi 
skal leve gjennom mann og barn, og blir ikke i samme grad som menn sett 
på som selvstendige mennesker. Kvinnen regnes for å være nærmere 
knyttet til det biologiske ved mennesket på alle vis, hun er varm, 
irrasjonell og praktisk. Kvinnene handler ut fra instinkter og intuisjon, 
mens mennene handler ut fra fornuft. 

~ 
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KVINNER OG ARBEIDSLIVET 
Kvinnens stilling i arbeidslivet gjenspeiler hennes tradisjonelle stilling i 
familien. Hovedtyngden av de yrkesaktive kvinnene arbeider i "omsorgs"
yrker, som er knyttet til omsorg for barn og syke. Yrker som sykepleier og 
førskolelærer har vær ansett som typiske kvinneyrker, og er blant de lavest 
betalte. I industrien er den kvinnelige arbeidskraften hovedsakelig beskjef
tiget innenfor næring- og nytelsesmiddelindustrien. Disse er mer arbeids
krevende, mindre automatiske og dårligere lønnet enn de fleste andre 
industrier. ----
1 tillegg til at kvinnen stort sett er blitt henvist til spesielle lavtlønns
bransjer, er hun også jevnt over henvist til de dårligst lønnede jobbene 
innenfor alle bransjer. Menn får bedre betalt arbeid enn kvinner med 
samme utdannelse, de rykker fortere opp og får større ansvar. 
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c) sørge for materiell, fellesaksjoner og 
medlemsavis. 
d) drøfte informasjonsvirksomhet i masse
media etc. 
e) sørge for at distriktene blir trukket inn 
i arbeidet med landsutvalgets og frontens 
oppgaver ved å delegere og desentralisere 
disse oppgavene til enkeltmedlemmer, 
grupper og distriktslag rundt i landet. 

§ 7. Medlemskontingenten fastsettes av 

landsmøtet. Revidert regnskap og bud
sjett legges fram for landsmøtet til god
kjenning. Landsutvalget kan revidere 
medlemskontingenten utfra uholdbar 
økonomisk situasjon. 

§ 8. Kvinnefrontens plattform og arbeids
program er bindende for uttalelser i Kvin
nefrontens navn. 

§ 9. Disse vedtektene kan forandres av 
landsmøtet. 
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VEDTEKTER. 

§ l. Kvinnefronten består av distriktslag, 
grupper og frittstående medlemmer. Alle 
kan bli medlemmer forutsatt at de i det 
vesentlige slutter seg til Kvinnefrontens 
program slik dette er vedtatt på lands· 
møtet. 

§ 2. Medlemmene bestemmer organisa
sjonens politikk. Medlemmer bør så vidt 
mulig å delta i ei gruppe. Gruppene skal 
ha oversikt over og kontakt med enkelte 
medlemmer i sitt distrikt. Medlemmer 
som har tillitsverv skal være med i ei 
gruppe. 

§ 3. Gruppene er grunnlaget for fronten 
og det stedet der frontens syn på kvinne
sak blir utformet. 
Gruppas arbeid bestemmes av dens med
lemmer. Man kan arbeide i ei gruppe uten 
å være medlem av Kvinnefronten. 
Gruppene tar initiativ overfor andre grup
per og overfor enkeltmedlemmer, for å få 
istand lokale aksjoner. 
Gruppene kan foreslå for landsutvalget og 
resten av fronten å få istand landsom
fattende aksjoner. 
Gruppene sørger for innsamling av materi
ale som danner grunnlaget for disse. 
Gruppas utadrettede virksomhet må være 
i samsvar med Kvinnefrontens arbeids
program slik det er vedtatt på landsmøtet. 

§ 4 . Distriktslag er en samling grupper 
som naturlig kan møtes til felles møter. 
Distriktslagene utformer selv sine ved
tekter innenfor rammen av Kvinne
frontens program. Distrikter som har 
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' representant i landsutvalget skal ha 
løpende kontakt med lands
arbeidsutvalget om hva som foregår i 
distriktet. 

§ 5. Landsmøtet er Kvinnefrontens 
høyeste organ. Landsmøtet holdes hvert 
annet år, og distriktsmøter bør holdes i de 
mellomliggende år (eller oftere). Lands
møtet skal såvidt mulig holdes på forskjel
lige steder i landet. 
Ekstraordinært landsmøte skal holdes 
dersom landsutvalget med 2/3 flertall 
eller 1/4 av medlemmene krever det. 

§ 6. Landsutvalget velges på landsmøtet 
blant Kvinnefrontens medlemmer. Lands
utvalget består av 30 medlemmer, hvorav 
15 vil utgjøre arbeidsutvalget. De øvrige 
15 representantene velges fra forskjellige 
distrikter i landet. Alle medlemmer i 
landsutvalget skal ha personlige vara
kvinner. Landsutvalgets medlemmer fun
gerer fram til neste landsmøte. Ingen kan 
velges til medlem av landsutvalget mer 
enn to perioder. For kontinuitetens skyld 
bør noen sitte over fra forrige landsutvalg. 
Landsutvalg skal ha minst 2 møter i året 
og skal holde kontakt i tiden mellom 
disse møtene. Landsutvalget konstituerer 
seg selv. 
Landsutvalget har ansvaret for å: 
a) å sørge for innkalling og forberedelse 
av landsmøtet og ellers virke som sekre
tariat for Kvinnefronten. 
b) lede det økonomiske arbeidet (bud
sjett, regnskap, lokal/sentral fordeling). 

l 
./ 

Manglende arbeidsdeling i familien gjør at utearbeidende gifte kvinner i 
virkeligheten har det fulle ansvaret for husarbeidet i tillegg til sitt yrke -
hun blir dobbeltarbeidende. På grunn av denne arbeidsbyrden, og på grunn 
av mangelen på serviceinstitusjoner for barn, er mange av de yrkesaktive 
kvinnene i deltidsarbeid. Deltidsstillinger utnyttes i stor grad av arbeids
giveren. Arbeidstakerne kan påtvinges ubekvem arbeidstid, har mindre 
sikkerhet mot avskjedigelse og mangelfulle sosiale rettigheter. 
Den gifte kvinnens lønn ses på som en tilleggslønn i familiens økonomi. I 
samfunnets øyne er mannen forsørgeren. Kvinnen blir forsørget- hun er i 
et økonomisk avhengighetsforhold til mannen. Det er en forutsetning for 
vår samfunnsstruktur at kvinner ikke skal være økonomisk selvstendige. 
Dette utnyttes ikke bare til å gi kvinnene dårligere økonomiske og sosiale 
vilkår i arbeidslivet, men gjør også at kvinner som gruppe fungerer som en 
arbeidskraftreserve. 
Når samfunnet har bruk for hennes arbeidskraft, blir hun oppfordret til å 
gå ut og ta seg arbeid. Når det er mindre etterspørsel på arbeidskraft, blir 
hun overflødig og får holde seg hjemme. Hun anses ikke som arbeidsløs så 
lenge hun forsørges av mann, uansett om hun selv ønsker arbeid eller ikke. 
Dette dekker over en enorm arbeidsløshet, som bare kan trekkes fram og 
påvises ved at kvinnene selv registrerer seg som arbeidsledige. 
Kvinner betraktes som en reserve, som annenrangs arbeidskraft. Det 
gjenspeiler seg også i forholdet til arbeidslivets organisasjoner. Kvinnene er 
dårlig fagorganisert, og fagorganisasjonene har gitt lav prioritet til 
kvinnenes krav. Fordi kravene delvis overhodet ikke er satt fram, og fordi 
det ikke har vært styrke bak kravene, har arbeidsgiverorganisasjonene ikke 
behøvd å ta særlig hensyn til dem. Arbeidsgiverne har kunnet utnytte 
kvinnene som arbeidskraft i større grad enn noen annen enkeltgruppe. 
Kvinnens økonomiske uavhengighet er et viktig mål i kampen for 
kvinnefrigjøring. Kvinnen må anerkjennes som fullverdig i arbeidslivet på 
like linje med mannen selv om hun menstruerer og føder barn. Hun må 
også ha samme rett til lønnet arbeid, uannsett familiesituasjon og bosted. 

Kvinnefronten vil derfor arbeide for: 
- Lik lønn for likeverdig arbeid 
- Heving av lønnen i kvinneyrker og lavtlønnsyrker 
- Full rett til og reelle muligheter for kvinner og menn til valg av yrke 
- Skatteregler som ikke bidrar til å undertrykke kvinner 
- Samme rettigheter til sosiale ytelser for kvinner og menn 
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- Fulle rettigheter også i deltidsstillinger 
- 6 måneders svangerskapspermisjon. Omsorgpermisjon for alle menn 

med økonomisk godtgjørelse 
- Full dekning av det reelle behov for fullgode førskoler og fritidshjem 
- Rett til lønnet arbeid for alle kvinner og menn på hjemstedet 

Å gjøre fagbevegelsen til e t effektivt redskap for kvinnekamp. Økt 
fagorganisering av kvinner. Fagforeningsmøter holdes i arbeidstiden 
Rett til fravær med lønn for småbarnsforeldre når barna er syke eller 
trenge r legehj elp 

- Forholdene på arbeidsplassen må legges til rette for gravide og 
spebarnsforeldre 

- Ingen avskjediges eller nektes arbeid på grunn av graviditet 
- Kortere arbeidstid for småbarnsforeldre med økonomisk kompensasjon. 

~ 
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melding" i Stortinget våren - 74. Kvinne
fronten skal diskutere konkrete hand
lingsopplegg. 
Som underordnede oppgaver står kampen 
for skikkelige fødeplasser fordi den nye 
sykehusloven skal opp i året som kom
mer, og kampen mot moms på mat, men 
bare i den grad andre går i spissen for det. 
LU skal ta initiativ til andre aksjoner 
dersom særlig viktige ting kommer opp, 
og de pålegges å ta kontakt med de andre 
kvinneorganisasjon ene for samarbeid på 
de aksjoner vi gjennomfører. 
Til alle disse aksjonene skl LU nedsette 
grupper som har ansvaret for raskt å 
utarbeide materiell på aksjonen, bakgrunn 
og krav, de skal følge utviklingen i saken, 
planlegge aktuelle sentrale aksjonsdager 
og opplegget for dem. 
LU må planlegge å markere det inter
nasjonale kvinneåret 1975. Diskusjonene 
omkring aksjonene vil bli ført i Kvinne
frontens medlemsavis "Vi er Mange" og 
på møter i fronten. 

3. FRONTENS STUDIEOPPLEGG 
Landsmøtet slo fast at det er to typer 
studieopplegg som må prioriteres: 
a) et grunnstudieopplegg for fronten som 

helhet som tar opp diskusjonen om 
kvinneundertrykkingen. Dette studie
opplegget skal også gi praktiske råd om 
gruppearbeid i begynnerfasen. Lands
utvalget har hovedansvaret for at en 
slik grunnstudiesirkel blir raskt ferdig. 

4. DISKUSJONER SOM SKAL FØRES I 
PERIODEN. 

a) Utredninger: 
de unge jentenes situasjon, hva som er 
særlig viktig for dem å slåss for. 
den hjemmearbeidende kvinnens situa
sjon, hva slags krav skal vi stille, 
hvordan sikre enheten med de yrkes
aktive? 
de enslige kvinnenes situasjon. 
de homofile kvinnenes situasjon, hva 
er spesielt i undertrykkinga, hva er 
enheten mellom kvinnekampen all
ment og de homofile kvinnenes kamp 
spesielt? 
arbeidsmarkedet og kvinnene. Kvinne
fronten i Tromsø har laget et hefte 
som kan tjene som utgangspunkt for 
diskusjonen. Diskusjon om krav å stille 
i den nåværende situasjonen. 

- diskusjon om hva Kvinnefronten skal 
ta opp om barnas krav. 

Alle disse diskusjonene vil bli ført konti
nuerlig i Kvinnefronten , materiale vil 
komme i medlemsavisa og evt. i egne 
hefter. Kvinnefronten bestemmer selv når 
disse sakene skallandsmøtebehandles. 
Landsutvalget skal fordele hovedansvaret 
for disse utredningene til grupper rundt 
om. 
Dette handlingsprogrammet er rammen 
for arbeidet og retningslinjer for Lands
utvalget i landsmøte-perioden. 

b) aksjonshefter om sentrale og lokale 

aksjoner. Disse Aksjonsheften.e er ,., 
ment som raskt-produserte saker som 
· an formidleerfaringer fra polHiKl<c-;o""g:--- - --------

praktisk aksjons-gjennomføring. Grup-
pene skal selv lage disse "kokebøkene" 
etter at aksjoner er gjennomført, eller 
bruke medlemsavisa. 
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E'J 
HANDLINGSPROGRAM FOR KVINNEFRONTEN 1974. 

l. HV A ER ET HANDLINGSPROGRAM? 
Kvinnefronten vedtok på landsmøtet 
februar 1974 et handlingsprogram for det 
kommende året. Dette er et program som 
skiller ut noen arbeidsområder som de 
sentrale for fronten som helhet, og er 
bestemt utfra vårt foreløpige kjennskap 
til de viktigste kvinnepolitiske hendingene 
i 1974. 
Gruppene i Kvinnefronten ble oppfordret 
til selv å lage lokale handlingsprogrammer 
utfra fellesprogrammet, der de tok hen
syn til de lokale forhold. 

2. FRONTENS FELLESAKSJONER. 
a) Kvinnene og tariffoppgjøret 1974. 
Kvinnefronten ser det som sin oppgave å 
samle og støtte de spesielle kvinnekravene 
ved tariffoppgjøret. Innenfor mange for
bund stilles det iår krav som er særlig 
viktige for kvinnene, som "kortere 
arbeidstid for småbamsforeldre" og 
"fjern kvinnelønnsklassene". Eksemplene 
kunne mangfoldiggjøres, kvinnefrontene 
rundt om må samle det som er viktig på 
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deres sted. 
I denne arbeidsoppgaven inngår også å 
gjøre undersøkelser på kvinnenes arbeids
muligheter på stedet, motivere kvinner til 
å søke, organisere kvinnene rundt de 
konkrete lokale krav. Det er viktig å 
oppmuntre kvinnene til å parti- og fag
organisere seg og kreve støtte for sine 
krav. 

b} Kampen for førskoler og fritidssenter. 
Dette er en evig aktuell sak. Særlig viktig 
blir den i 1974 fordi Stortinget skal 
behandle den i perioden. Truselen er nå at 
det er forslag om nedskjæring av kost
nadsrammene som betyr lav utbyggings
takt, dårlig kvalitet og manglende beman
ning. Kvinnefronten må gjennomgå for
slagene og utarbeide krav, samt stille 
lokale krav utfra situasjonen på stedet. 
c) Kampen for selvbestemt abort, preven
sjon og informasjon. 
Kravene er klare, og saka skal foreløpig 
"luftes" i forbindelse med en "familie-

KVINNER OG UTDANNING 
"Den første betingelse for kvindens frihet og lykke, er full økonomisk 
uavhengighet." 
C. Jeppesen "Social-Demokraten" Jan. 1889. 
I dag har alle formelle hindringer for kvinners adgang til utdanning og 
yrkesutøving falt bort. Men fremdeles deltar ikke kvinnene på lik linje 
med mannen i arbeids- og samfunnsliv. Undersøkelser viser at kvinner som 
er stabile i arbeidslivet, først og fremst er kvinner med høyere utdannelse 
eller en spesialutdannelse utover grunnskolen. 
Utdannelse er altså en viktig faktor i denne forbindelse. En forutsetning 
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for at menn og kvinner skal kunne likestilles i arbeidslivet blir derfor at 
kvinner og menn likestilles når det gjelder type utdanning, varighet av 
utdanning og bruk av utdanning. 
Spørsmålet blir da om jenter og gutter har samme utdanningsmuligheter? 
Den ulike oppdragelse av jenter og gutter, undervisningen i skolen og den 
yrkesveilednig som gis, virker slik at jentene ofte ikke tar fagutdanning, 
eller velger en tradisjonell kvinneutdanning. Fremdeles oppdras pikene 
primært til å bli en god hustru og mor, guttene primært til å delta i 
arbeids- og samfunnsliv. 
På denne bakgrunn blir det forståelig at jentene ikke tar sin yrkesutdan
nelse like alvorlig som guttene. Det yrket hun utdanner seg til kommer i 
annen rekke, som noe hun skal ha "ved siden av", eller "falle tilbake på". 
Kvinnefronten ønsker å komme bort fra prinsippet om at menneskene skal 
få seg tildelt yrke etter kjønn. Også kvinnene må få rett til å velge arbeid 
ut fra interesser og utdannelse - og i likhet med mannen, ha visshet for at 
de kan bruke sin utdannelse uavhengig av sivil stand! 
Uten fagutdanning får man ofte usikre arbeisforhold, dårlig betalt arbeid. 
Kvinner må derfor kjempe for å få reelle muligheter til å ta utdanning i 
samsvar med sine evner og interesser og med det for øye at de senere skal 
forsørge seg selv. 
Kvinnefronten vil derfor arbeide for: 
- at jenter gjør seg gjeldende innenfor alle utdanningstyper ved kvote

ordning. 
- at jenter blir yrkesveiledet med henblikk på at de senere skal forsørge 

seg selv. 
- at alle jenter kan få en fagutdanning. 
- opprettelse av daginstitusjoner ved alle utdanningssteder slik at elevenes 

barn kan få plass. 
- en omorganisering av all utdanning, slik at det er mulig å være foreldre 

under utdanning. 
- å bekjempe kjønnsrolleindoktrineringen i hjemmet og i skolen. 
- at opplysning om kvinners liv og arbeid, deres plass i historien og i 

dagens samfunn får innpass i undervisningsbøker og i vitenskapen. 
- økonomisk støtte til alle som søker utdanning eller etterutdanning i 

voksen alder-uansetLkjønn,_ekteskapelig5tatus_og_alde..r. _____ _ 
- å få bort behovsprøvet lån for gifte kvinner som søker utdanning. 
- fullt lån under svangerskapspermisjon. 
Det ble vedtatt et eget program for høyskoler og universiteter som er 
trykket opp særskilt. 
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KVINNER OG POLITIKK 

Hele vårt kulturmønster bidrar til å undertrykke kvinnens interesse for 
politikk. I oppdragelse og skole hersker ideen om at kvinnens plass er i 
hjemmet. Politisk initiativ og aktivitet er forbeholdt menn. 
Gifte kvinner som vil være politisk virksomme får vanskeligheter p.g.a. 
dårlig arbeidsdeling i familien. Møter og komiteer blir sjelden organisert ut 
fra hensynet til familieforpliktelser. 
Dette fører til at: 
Få kvinner er representert i politiske institusjoner, i komiteer, fagbeve
gelser, planleggingsråd, til og med i organer hvor særskilte kvinne
problemer blir tatt opp. F.eks. abortnemnder, planlegging av fødeinstitu
sjoner, osv. 

Mange problemer som er særegne for kvinner blir i stor grad neglisjert. 
Derfor er det nødvendig at kvinner tar på seg oppgaver i de politiske 
institusjoner. Selv om det i dag kan være tungt å ta på seg dette ekstra 
arbeide, er det på lang sikt bare vår deltakelse i det politiske liv som sikrer 
at de krav vi reiser kan gjennomføres. 
Kvinnefronten vil arbeide for: 
l. Våre skoler går inn for å lære opp elevene i organisasjonsarbeid. 
2. Bamevaktservice for å gi småbamsforeldre mulighet til å delta mer i 

samfunnslivet. 
3. At de eksisterende organisasjoner tar opp problemer lav representasjon 

- tiLdehatt og_aLdeJegger-forlloldene_tiLrette_slik_atJ<Yinner_haLm ulighet 
til å delta aktivt. 

4. En viss kvinnerepresentasjon i alle politiske organisasjoner. 
5. Støtte til de kvinner som fører kamp på faglige og politiske grunnlag for 

sine interesser. 
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KVINNER OG SEKSUALITET 
Kvinnas økonomiske avhengigheit av mannen gjenspeglar seg og på andre 
område: I seksuallivet skal kvinna være den passive, underkastande, som 
skal væra til glede for mannen. 
Kvinna har aldri vorte sett på som eit sjølvstendig individ med eigne krav 
og følelsesmessige behov som mannen må ta hensyn til. Under det 
noværande samfunnsmønster er kvinna ei "vare" som vert kjøpt gjennom 
ekteskapet. Dette legg ofte grunnlaget for eit pliktmessig seksualliv. 
Moglegheitene for skilsmisse er ein økonomisk og sosial truse! for kvinna, 
og derfor finn ho seg i undertrykkjinga for å halda ekteskapet saman. 
Kvinnas rett til sjølvstendig seksualliv er heller ikkje akseptert av vårt 
samfunn idag. Ugifte kvinner som har det, blir ofte kalla "lause på 
tråden" , og dei vert ofte utnytta av menn, fordi menn ikkje betraktar 
henne som likeverdig menneskje, men eit kjønnsobjekt som skal vera der 
for å tilfredsstille han seksuelt. 
Seksuallivet er ein svært viktig del av den menneskjelege virksomheit, 
likevel betraktas det seksuelle som noko privat som ikkje skal behandlas 
åpent. Det som når ut av seksualopplysing er ofte sensasjonelt og 
utilstrekkjeleg for nødvendig opplysning. Idag har prevensjonsteknikken 
gjort det mogeleg for kvinna å atskilla seksualitet og barnefødslar. Auka 
opplysning om og tilgang til prevensjon, og tilgang til prevensjon, og eit 
samfunnssystem der kvinner og menn vert behandla likt som menneskje, 
er ein forutsettjing for seksuell frigjering. 
Seksualiteten utnyttes i vårt samfunn kommersielt. I pornografi og 
reklame brukas kvinna som rein salgsvare som vurderast etter mål, vekt, 
alder og utsj åande. Nakne kvinnekroppar brukast til å selje alt frå whisky 
til sportsbilar. 
Kvinnefronten vil arbeide for: 
- krav om prevensjonsrettleiing, full åpenheig og sakleg opplysing om 

seksuallivet alt i frå grunnskulen, 
- bekjempa seksuell diskriminering på grunnlag av kjønn og alder, 
- bekjempa all bruk av seksualitet i profittøyemed, i pornografi og 

reklame, 
- å få slutt på diskrimineringa av den einslege kvinna, 
- mot diskriminering av den homofile kvinna. 
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FAMILIEN 
Kvinnene si stode er svært ulik. Det kjem an på kor i landet vi bur, korleis 
vi bur, alder, helsetilstand, ekteskapelig status, barnetalet, arbeidssitua
sjonen osb. Det er viktig å studere desse ulike tilhøva. Når det gj elder 
familien meiner vi likevel at vi kan peike på visse generelle trekk. 
Før var arbeidsbøra til kvinna i heimen større enn nå. Grunnen til dette 
var at det var vanleg å ha fleire barn, og at ho og/eller ektefelle sjølve 
måtte laga klede, mat osb. Dessutan var det lite teknisk utstyr til hj elp i 
dette arbeidet. Slik er det ikkje idag, og mange kvinner opplever derfor 
stoda i heimen som mindre meiningsfyllt. Familien lever ikkje i eit 
arbeidsfellesskap, men i større grad som eiu forbrukareining. 
Tidlegare var det vanleg at folk budde på same staden eller i nærleiken av 
der dei arbeidde. Idag blir arbeidsplassane i i staden i større grad samla i 
bykjerner, og mange må bu i utkanten av byen eller utanfor. Arbeidstaka
rene får lang reise til jobben og blir lenge borte frå heimen med an dei som 
er att heime ofte blir sosialt isolerte. 
I bumiljøa er det ikkje nok daginstitusjonar og fritidsheimar, og menneska 
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får ofte ikkje utfolde seg i desse miljøa. I vårt samfunn blir pass av barn 
rekna for å vera ei privat sak. Mødre blir derfor ofte bundne til heimen 
an ten dei ynskjer det eller ikkje. Dette fordi barnepass fyrst og fremst blir 
oppfatta som mora si plikt. Uansett om ei kvinne er husmor i stutt eller 
lang tid, bør ho få dei vanlege sosiale rettane som lønstakarar har. Dette 
bør vera slik inntil kvinner og menn får det same ansvaret i yrkeslivet og i 
familien. 
I dei tilfelle levekostnadene tvingar kvinna ut i yrkeslivet blir ho ofte 
utbytta økonomisk. Ho får dobbeltarbeid, og barna har ofte ikkje 
tilstrekkeleg tilsyn. Dette fører til dårleg samvet hos kvinna, medan 
samfunnet og mannen går fri . 
Familien blir sett på som den plassen der menneska kan tilfredsstille 
behova sine for kjærleik og ømhet. Desse behova har dårlege materielle 
vilkår i eit samfunn basert på konkurranse, høgt oppjaga arbeidstempo, og 
på at kvinner og barn blir isolerte i bomiljø som hindrar menneskeleg 
utfolding. Barna sine behov for å utfolde seg, kjenslemessig og aktivitets
messig må gjevast betre vilkår enn dei får idag. 

l. Full ansvars- og arbeidsdeling innen familien. 
Full likestilling mellom familiemedlemmer og enslige mht trygder, 
adopsjon og familierettslige avgjørelser. 

3. Bedring av den enslige mors og den ensliges fars situasjon. 
4. Økonomisk og sosial likestilling mellom ugifte, skilte, enker og gifte 

kvinner med barn. 
5. Arbeid i hjemmet som stell av barn og syke må anerkjennes som 

samfunnsnyttig arbeid og godtas som praksis og gi ansiennitet. 
6. Hjemmeværende småbarnsforeldre må få fulle syketrygd-, ferie- og 

pensjonsrettigheter. 
7. Bedre muligheter for kollektive boformer og bygging av kollektive 

boliger. 
8. Juridisk, sosial og økonomisk likestilling mellom ulike samlivsformer. 
9. Bedring av lokalmiljø, ikke sentralisering av arbeidsplasser og skoler og 

bygging av sovebyer. 
l O. Bort med moms pådagligvarer. 
11. Utvidet husmorvikarordning som også skal gjelde ferie. 
12. Utvidet voksenopplæring. 
13. Trygge lekeplasser, trafikksikre soner i boligområdene. 
14. Offentlig barnevaktservice. 
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med enslige og med de som er i en økonomisk-, bolig- eller utdannings
situasjon som gjør det umulig å gi barnet og moren en skikkelig tilværelse. 
Det er derfor mange som søker om abort. Men abortloven Of! -praksis er 
idag slik at kvinner diskrimineres sosialt og geografisk, og at tilfeldige leger 
bestemmer i en situasjon som kvinnene best kjenner. Vi må derfor 
forlange at avgjørelsen om abort skal legges til kvinnene selv. 
Vi vil ikke føde våre barn med unødig smerte. De senere årene har endel 
helsestasjoner drevet svangerskapskurser om fødsel og barselstid. Vi må 
forlange at fylker/kommuner er ansvarlige for at alle kan få slike kurs. 
Fødehjem og småsykehus legges ned, vi må flere steder reise mange mil for 
å føde. Fødeplassene er dårlig bemannet - personalet er overbelastet og 
underbetalt. Bare få steder i landet kan yte service med smertefri fødsel. 
Det er vår sak å kjempe for bedre forhold. 
Tidligere kunne kvinnene sies opp fordi de ble gravide. Forholdene er 
sikrere nå, men vi blir stadig sjikanert og regnes som annenrangs 
arbeidskraft fordi vi føder barn. Svangerskapspermisjonen er for kort -
mennene våre er avskåret fra å være sammen med barna og yte hjelp under 
den første, vanskelige tida. 
Våre krav er: 
- prevensjonsveiledning i grunnskolen. 
- gratis, og lett adgang til preventiver. 
- offentlig kontor for prevensjonsveiledning. 
- mer forskning rundt prevensjonsmetoder for både kvinner og menn. 
- sjølbestemt abort. 
- rådgivningskontor for kvinner som ønsker abort. 
- bedring av den ugifte mors situasjon. 
- svangerskapskurs for alle svangre kvinner og deres menn. 
- stopp nedlegginga av fødehjem og småsykehus. 
- utbygging av forsvarlige fødeavdelinger i alle distrikter. 
- alle kvinner må få tilvist fødeplass tre måneder før fødsel. 
- økt utdanning av jordmødre og annen fødehjelp . 
- nok stillinger og skikkelig betaling for fødselshjelper. 
- mulighet for smertefri fødsel i alle distrikter. 
- 6 måneders svangerskapspermisjon. Vekk med lO-måneders grensa. 
- omsorgspermisjon for alle fedre. 
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KVINNER OG FØDSLER 
Det er vi kvinner som føder barn. Vi kommer til å fortsette med det. 
Derfor må kvinneorganisasjonene slåss for at det å føde barn ikke skal 
underkjenne oss i arbeid og samfunnsliv. Vi må stille krav om bedring og 
anerkjennelse av den situasjon vi er i før, under og like etter svangerskapet. 
Vi vil selv kunne planlegge og bestemme når, og hvor mange barn vi skal 
ha. Idag er dette i praksis umulig for de aller fleste. Det er en skrikende 
mangel på opplysning om og veiledning i bruk av prevensjon. Preventiv
midlene er dyre og vanskelig tilgjengelige, og de aller fleste metodene er 
utilfredsstillende. Fordi veiledningen mangler, eller i beste fall er mangel
full, kommer mange kvinner inn i uønskede svangerskap. Dette skjer både 
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DAGINSTITUSJONER 
Arbeidet med daghj emssaken bør få mer konkrete nedslag i vårt 
arbeidsprogram. Saken bør også begrunnes nærmere. Fordi saken griper 
inn på så mange punkter i arbeidsprogrammet Ufr. hvor mange ganger den 
er nevnt på forskjellige steder i det nåværende program), foreslår jeg at vi 
utformer et eget og samlende underkapitel om saken. Jeg foreslår følgende 
ordlyd på dette: 
Daginstitusjoner: 
Daginstitusjoner er et viktig ledd i både kvinnenes og barnas frigjøring. 
Alle bør ha rett til sitt eget liv, også kvinner og barn. Kvinner må få rett til 
selv å planlegge sitt liv, sin utdanning og sitt arbeid. Alle barn må få rett til 
en trygg og meningsfylt hverdag, og ikke bare være henvist til sine fødte 
foreldre. Full dekning av behovet for daginstitusjoner er et sentralt krav i 
arbeidet for å nå disse mål. 
Tilstrekkelige daghjemsplasser er en forutsetning for vår rett til arbeid, vår 
rett til arbeid etter kvalifikasjoner og for vår deltakelse i samfunnslivet. 
Mangel på daghjemsplasser beskjærer vår selvbestemmelsesrett og isolerer 
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oss i kjernefamilien. 
Fordi kvinnene tradisjon elt har hatt barneoppdrgelse og barnepass som 
samfunnsoppgave, er det selvfølgelig at kvinnene føler ansvaret for barnas 
velferd. Barnesak er derfor kvinnesak og barns rett til plass på daginstitu
sjoner er derfor en viktig post på Kvinnefrontens program. Samtidig vil vi 
arbeide for at også mennene blir seg sitt ansvar bevisst, både menneskelig 
sett og politisk. 
Vi vet at mektige krefter i samfunnet er tilfredse med den nåværende 
plassmangel og ansvarsfordeling. Mange menn mener at kvinnenes plass er i 
hjemmet. Det passer dem best slik. Noen partier har vært tilbøyelige til å 
hevde det samme, dels på konservativt, dels på religiøst grunnlag. For 
næringsliv og arbeidsgivere innebærer plassmangel muligheter for fleksibel 
politikk: når de trenger oss kan de hente oss ut av hjemmene og da kan de 
også tilby daghjemsplasser. - Når de har arbeidssøkere nok er de godt 
tjent med at vi holdes i reserve i hjemmene. At det forholder seg slik, har 
historien vist: konjunkturoppgang, industrialisering, krig og revolusjon har 
hentet kvinnene ut, og antallet daginstitusjoner har gått opp. 
Disse krefter tjener ikke våre interesser. De er styrt av andre hensyn, som 
fører til en passiv eller en tilfeldig daghjemspolitikk. Vi ønsker en aktiv og 
planmessig politikk, diktert ut fra hensynet til kvinners og barns 
rettigheter og velferd. 
Stat og kommune har det endelige ansvaret for virkeliggjøringen av en slik 
politikk. Stat og kommune må derfor satse i en helt annen grad enn hittil. 
Først i 1970-årene får Norge sin første lov om daginstitusjoner. Den 
kommer sent, men er et skritt i riktig retning. Men en lov i seg selv er ikke 
nok for å sikre god praksis, særlig ikke på et felt som dette, hvor 
motkreftene er sterke. Statens ansvar må derfor utvides, både i lovgiv
ningen og i den politiske praksis. 
Statens støtte til utbygging og drift må bli mer aktiv enn nå. Staten må gå 
foran og se daghjemspolitikken som en nødvendig del av den faglige 
politikk: uten trygge daghjemsplasser finnes det ikke trygge arbeidsplasser. 
Staten må også utarbeide klare forskrifter for drift av daginstitusjoner, for 
å sikre ansvarlig drift og beskytte mot at det tas utenforliggende hensyn 

ved opptak av barn. Kommunene må på sin side kartlegge det virkelige 
behov for daginsti tusjonsplasser, slik forskolekomiteen foreslår. Den 

kommunale politikken må planlegges i samsvar med resultatene, selv om 
dette kan innebære betydelige økninger av posten daginstitusjoner på de 
kommunale budsjetter. 
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Vi krever derfor 
- full dekning av behovet for daghjem, barnehager og fritidshjem 
- både bostedsdaghjem og bedriftsdaghjem 

at daghjem blir en del av den faglige politikk og tas med under 
tarifforhandlingene 

- lovbestemt daghjemsavgift for private bedrifter i forhold til antall 
ansatte 

- utvidelse av statens ansvar i daghjemspolitikken 
- økte bevilgninger til daginstitusjon er over de kommunale budsjetter 
- trygge daghjemsplasser uten årlige opptak 
- støtte til førskolelærernes kamp for flere utdanningsplasser og rimelige 

arbeidsvilkår. 

' 
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KVINNER OG FØDSLER 
Det er vi kvinner som føder barn. Vi kommer til å fortsette med det. 
Derfor må kvinneorganisasjonene slåss for at det å føde barn ikke skal 
underkjenne oss i arbeid og samfunnsliv. Vi må stille krav om bedring og 
anerkjennelse av den situasjon vi er i før, under og like etter svangerskapet. 
Vi vil selv kunne planlegge og bestemme når, og hvor mange barn vi skal 
ha. Idag er dette i praksis umulig for de aller fleste. Det er en skrikende 
mangel på opplysning om og veiledning i bruk av prevensjon. Preventiv
midlene er dyre og vanskelig tilgjengelige, og de aller fleste metodene er 
utilfredsstillende. Fordi veiledningen mangler, eller i beste fall er mangel
full, kommer mange kvinner inn i uønskede svangerskap. Dette skjer både 

14 
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DAGINSTITUSJONER 
Arbeidet med daghjemssaken bør få mer konkrete nedslag i vårt 
arbeidsprogram. Saken bør også begrunnes nærmere. Fordi saken griper 
inn på så mange punkter i arbeidsprogrammet Ufr. hvor mange ganger den 
er nevnt på forskjellige steder i det nåværende program), foreslår jeg at vi 
utformer et eget og samlende underkapitel om saken. Jeg foreslår følgende 
ordlyd på dette: 
Daginstitusjoner: 
Daginstitusjoner er et viktig ledd i både kvinnenes og barnas frigjøring. 
Alle bør ha rett til sitt eget liv, også kvinner og barn. Kvinner må få rett til 
selv å planlegge sitt liv, sin utdanning og sitt arbeid. Alle barn må få rett til 
en trygg og meningsfylt hverdag, og ikke bare være henvist til sine fødte 
foreldre. Full dekning av benovet for daginstitusjoner-er-et sentralt krav-i 
arbeidet for å nå disse mål. 
Tilstrekkelige daghjemsplasser er en forutsetning for vår rett til arbeid, vår 
rett til arbeid etter kvalifikasjoner og for vår deltakelse i samfunnslivet. 
Mangel på daghjemsplasser beskjærer vår selvbestemmelsesrett og isolerer 
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får ofte ikkje utfolde seg i desse miljøa. I vårt samfunn blir pass av barn 
rekna for å vera ei privat sak. Mødre blir derfor ofte bundne til heimen 
an ten dei ynskjer det eller ikkje. Dette fordi barnepass fyrst og fremst blir 
oppfatta som mora si plikt. Uansett om ei kvinne er husmor i stutt eller 
lang tid, bør ho få dei vanlege sosiale rettane som lønstakarar har. Dette 
bør vera slik inntil kvinner og menn får det same ansvaret i yrkeslivet og i 
familien. 
I dei tilfelle levekostnadene tvingar kvinna ut i yrkeslivet blir ho ofte 
utbytta økonomisk. Ho får dobbeltarbeid, og barna har ofte ikkje 
tilstrekkeleg tilsyn. Dette fører til dårleg samvet hos kvinna, medan 
samfunnet og mannen går fri. 
Familien blir sett på som den plassen der menneska kan tilfredsstille 
behova sine for kjærleik og ømhet. Desse behova har dårlege materielle 
vilkår i eit samfunn basert på konkurranse, høgt oppjaga arbeidstempo, og 
på at kvinner og barn blir isolerte i bomiljø som hindrar menneskeleg 
utfolding. Barna sine behov for å utfolde seg, kjenslemessig og aktivitets
messig må gjevast betre vilkår enn dei får idag. 

l. Full ansvars- og arbeidsdeling innen familien. 
Full likestilling mellom familiemedlemmer og enslige mht trygder, 
adopsjon og familierettslige avgjørelser. 

3. Bedring av den enslige mors og den ensliges fars situasjon. 
4. Økonomisk og sosial likestilling mellom ugifte, skilte, enker og gifte 

kvinner med barn. 
5. Arbeid i hjemmet som stell av barn og syke må anerkjennes som 

samfunnsnyttig arbeid og godtas som praksis og gi ansiennitet. 
6. Hjemmeværende småbarnsforeldre må få fulle syketrygd-, ferie- og 

pensjonsrettigheter. 
7. Bedre muligheter for kollektive boformer og bygging av kollektive 

boliger. 
8. Juridisk, sosial og økonomisk likestilling mellom ulike samlivsformer. 
9. Bedring av lokalmiljø, ikke sentralisering av arbeidsplasser og skoler og 

bygging av sovebyer. 
l O. Bort med moms på dagligvarer. 
11 . Utvidet husmorvikarordning som også skal gjelde ferie. 
12. Utvidet voksenopplæring. 
13. Trygge lekeplasser, trafikksikre soner i boligområdene. 
14. Offentlig barnevaktservice. 

lO 

med enslige og med de som er i en økonomisk-, bolig- eller utdannings
situasjon som gjør det umulig å gi barnet og moren en skikkelig tilværelse. 
Det er derfor mange som søker om abort. Men abortloven og -praksis er 
idag slik at kvinner diskrimineres sosialt og geografisk, og at tilfeldige leger 
bestemmer i en situasjon som kvinnene best kjenner. Vi må derfor 
forlange at avgjørelsen om abort skal legges til kvinnene selv. 
Vi vil ikke føde våre barn med unødig smerte. De senere årene har endel 
helsestasjoner drevet svangerskapskurser om fødsel og barselstid. Vi må 
forlange at fylker/kommuner er ansvarlige for at alle kan få slike kurs. 
Fødehjem og småsykehus legges ned, vi må flere steder reise mange mil for 
å føde. Fødeplassene er dårlig bemannet - personalet er overbelastet og 
underbetalt. Bare få steder i landet kan yte service med smertefri fødsel. 
Det er vår sak å kjempe for bedre forhold. 
Tidligere kunne kvinnene sies opp fordi de ble gravide. Forholdene er 
sikrere nå, men vi blir stadig sjikanert og regnes som annenrangs 
arbeidskraft fordi vi føder barn. Svangerskapspermisjonen er for kort -
mennene våre er avskåret fra å være sammen med barna og yte hjelp under 
den første, vanskelige tida. 
Våre krav er: 
- prevensjonsveiledning i grunnskolen. 
- gratis, og lett adgang til preventiver. 
- offentlig kontor for prevensjonsveiledning. 
- mer forskning rundt prevensjonsmetoder for både kvinner og menn. 
- sjølbestemt abort. 
- rådgivningskontor for kvinner som ønsker abort. 
- bedring av den ugifte mors situasjon. 
- svangerskapskurs for alle svangre kvinner og deres menn. 
- stopp nedlegginga av fødehjem og småsykehus. 
- utbygging av forsvarlige fødeavdelinger i alle distrikter. 
- alle kvinner må få tilvist fødeplass tre måneder før fødsel. 
- økt utdanning av jordmødre og annen fødehjelp. 
- nok stillinger og skikkelig betaling for fødselshjelper. 
- mulighet for smertefri fødsel i alle distrikter. 
- 6 måneders svangerskapspermisjon. Vekk med l O-måneders grensa. 
- omsorgspermisjon for alle fedre. 
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KVINNER OG SEKSUALITET 
Kvinnas økonomiske avhengigheit av mannen gjenspeglar seg og på andre 
område: I seksuallivet skal kvinna være den passive, underkastande, som 
skal væra til glede for mannen. 
Kvinna har aldri vorte sett på som eit sjølvstendig individ med eigne krav 
og følelsesmessige behov som mannen må ta hensyn til. Under det 
noværande samfunnsmønster er kvinna ei "vare" som vert kjøpt gjennom 
ekteskapet. Dette legg ofte grunnlaget for eit pliktmessig seksualliv. 
Moglegheitene for skilsmisse er ein økonomisk og sosial trusel for kvinna, 
og derfor finn ho seg i undertrykkjinga for å halda ekteskapet saman. 
Kvinnas rett til sjølvstendig seksualliv er heller ikkje akseptert av vårt 
samfunn idag. Ugifte kvinner som har det, blir ofte kalla "lause på 
tråden", og dei vert ofte utnytta av menn, fordi menn ikkje betraktar 
henne som likeverdig menneskje, men eit kjønnsobjekt som skal vera der 
for å tilfredsstille han seksuelt. 
Seksuallivet er ein svært viktig del av den menneskjelege virksomheit, 
likevel betraktas det seksuelle som noko privat som ikkje skal behandlas 
åpent. Det som når ut av seksualopplysing er ofte sensasjonelt og 
utilstrekkjeleg for nødvendig opplysning. Idag har prevensjonsteknikken 
gjort det mogeleg for kvinna å atskilla seksualitet og barnefødslar. Auka 
opplysning om og tilgang til prevensjon, og tilgang til prevensjon, og eit 
samfunnssystem der kvinner og menn vert behandla likt som menneskje, 
er ein forutsettjing for seksuell frigjering. 
Seksualiteten utnyttes i vårt samfunn kommersielt. I pornografi og 
reklame brukas kvinna som rein salgsvare som vurderast etter mål, vekt, 
alder og utsjåande. Nakne kvinnekroppar brukast til å selje alt frå whisky 
til sportsbilar. 
Kvinnefronten vil arbeide for: 
- krav om prevensjonsrettleiing, full åpenheig og sakleg opplysing om 

seksuallivet alt i frå grunnskulen, 
- bekjempa seksuell diskriminering på grunnlag av kjønn og alder, 
- bekjempa all bruk av seksualitet i profittøyemed, i pornografi og 

reklame, 
- å få slutt på diskrimineringa av den einslege kvinna, 
- mot diskn mmenng av aen-n:omofile :Kvinna. ---
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FAMILIEN 
Kvinnene si stode er svært ulik. Det kjem an på kor i landet vi bur, korleis 
vi bur, alder, helsetilstand, ekteskapelig status, barnetalet, arbeidssitua
sjonen osb. Det er viktig å studere desse ulike tilhøva. Når det gjelder 
familien meiner vi likevel at vi kan peike på visse generelle trekk. 
Før var arbeidsbøra til kvinna i heimen større enn nå. Grunnen til dette 
var at det var vanleg å ha fleire barn, og at ho og/eller ektefelle sjølve 
måtte laga klede, mat osb. Dessutan var det lite teknisk utstyr til hjelp i 
dette arbeidet. Slik er det ikkje idag, og mange kvinner opplever derfor 
stoda i heimen som mindre meiningsfyllt. Familien lever ikkje i eit 
arbeidsfellesskap, men i større grad som eiu forbrukareining. 
Tidlegare var det vanleg at folk budde på same staden eller i nærleiken av 
der dei ar 5eiaae.Tdag-5Tir aroeiasplassane i iStaaen i større graa samH1 i 
bykjerner, og mange må bu i utkanten av byen eller utanfor. Arbeidstaka
rene får lang reise til jobben og blir lenge borte frå heimen medan dei som 
er att heime ofte blir sosialt isolerte. 
I bumiljøa er det ikkje nok daginstitusjonar og fritidsheimar, og menneska 
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for at menn og kvinner skal kunne likestilles i arbeidslivet blir derfor at 
kvinner og menn likestilles når det gjelder type utdanning, varighet av 
utdanning og bruk av utdanning. 
Spørsmålet blir da om jenter og gutter har samme utdanningsmuligheter? 
Den ulike oppdragelse av jenter og gutter, undervisningen i skolen og den 
yrkesveilednig som gis, virker slik at jentene ofte ikke tar fagutdanning, 
eller velger en tradisjonell kvinneutdanning. Fremdeles oppdras pikene 
primært til å bli en god hustru og mor, guttene primært til å delta i 
arbeids- og samfunnsliv. 
På denne bakgrunn blir det forståelig at jentene ikke tar sin yrkesutdan
nelse like alvorlig som guttene. Det yrket hun utdanner seg til kommer i 
annen rekke, som noe hun skal ha "ved siden av", eller "falle tilbake på". 
Kvinnefronten ønsker å komme bort fra prinsippet om at menneskene skal 
få seg tildelt yrke etter kjønn. Også kvinnene må få rett til å velge arbeid 
ut fra interesser og utdannelse - og i likhet med mannen, ha visshet for at 
de kan bruke sin utdannelse uavhengig av sivil stand! 
Uten fagutdanning får man ofte usikre arbeisforhold, dårlig betalt arbeid. 
Kvinner må derfor kjempe for å få reelle muligheter til å ta utdanning i 
samsvar med sine evner og interesser og med det for øye at de senere skal 
forsørge seg selv. 
Kvinnefronten vil derfor arbeide for: 
- at jenter gjør seg gjeldende innenfor alle utdanningstyper ved kvote

ordning. 
- at jenter blir yrkesveiledet med henblikk på at de senere skal forsørge 

seg selv. 
- at alle jenter kan få en fagutdanning. 
- opprettelse av daginstitusjoner ved alle utdanningssteder slik at elevenes 

barn kan få plass. 
- en omorganisering av all utdanning, slik at det er mulig å være foreldre 

under utdanning. 
- å bekjempe kjønnsrolleindoktrineringen i hjemmet og i skolen. 
- at opplysning om kvinners liv og arbeid, deres plass i historien og i 

dagens samfunn får innpass i undervisningsbøker og i vitenskapen. 
- økonomisk støtte til alle som søker utdanning eller etterutdanning i 

voksen alder uansett kjønn, ekteskapelig status og alder. 
- å få bort behovsprøvet lån for gifte kvinner som søker utdanning. 
- fullt lån under svangerskapspermisjon. 
Det ble vedtatt et eget program for høyskoler og universiteter som er 
trykket opp særskilt. 
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KVINNER OG POLITIKK 

~ 
~i'"' 

Hele vårt kulturmønster bidrar til å undertrykke kvinnens interesse for 
politikk. I oppdragelse og skole hersker ideen om at kvinnens plass er i 
hjemmet. Politisk initiativ og aktivitet er forbeholdt menn. 
Gifte kvinner som vil være politisk virksomme får vanskeligheter p.g.a. 
dårlig arbeidsdeling i familien. Møter og komiteer blir sjelden organisert ut 
fra hensynet til familieforpliktelser. 
Dette fører til at: 
Få kvinner er representert i politiske institusjoner, i komiteer, fagbeve
gelser, planleggingsråd, til og med i organer hvor særskilte kvinne
problemer blir tatt opp. F.eks. abortnemnder, planlegging av fødeinstitu
sjoner, osv. 

Mange problemer som er særegne for kvinner blir i stor grad neglisjert. 
Derfor er det nødvendig at kvinner tar på seg oppgaver i de politiske 
institusjoner. Selv om det i dag kan være tungt å ta på seg dette ekstra 
arbeide, er det på lang sikt bare vår deltakelse i det politiske liv som sikrer 
at de krav vi reiser kan gjennomføres. 
Kvinnefronten vil arbeide for: 
l. Våre skoler går inn for å lære opp elevene i organisasjonsarbeid. 
2. Bamevaktservice for å gi småbarnsforeldre mulighet til å delta mer 1 

samfunnslivet. 
3. At de eksisterende organisasjoner tar opp problemer lav representasjon 

til debatt og at de legger forholdene til rette slik at kvinner har mulighet 
til å delta aktivt. 

4. En viss kvinnerepresentasjon i alle politiske organisasjoner. 
5. Støtte til de kvinner som fører kamp på faglige og politiske grunnlag for 

sine interesser. 
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HANDLINGSPROGRAM FOR KVINNEFRONTEN 1974. 

l. HV A ER ET HANDLINGSPROGRAM? 
Kvinnefronten vedtok på landsmøtet deres sted. 
februar 1974 et handlingsprogram for det I denne arbeidsoppgaven inngår også å 
kommende året. Dette er et program som gjøre undersøkelser på kvinnenes arbeids-
skiller ut noen arbeidsområder som de muligheter på stedet, motivere kvinner til 
sentrale for fronten som helhet, og er å søke, organisere kvinnene rundt de 
bestemt utfra vårt foreløpige kjennskap konkrete lokale krav. Det er viktig å 
til de viktigste kvinnepolitiske hendingene oppmuntre kvinnene til å parti- og fag-
i 1974. organisere seg og kreve støtte for sine 
Gruppene i Kvinnefronten ble oppfordret krav. 

til selv å lage lokale handlingsprogrammer b) Kampen for førskoler og fritidssenter. 
utfra fellesprogrammet, der de tok hen- Dette er en evig aktuell sak. Særlig viktig 
syn til de lokale forhold. blir den i 1974 fordi Stortinget skal 

2. FRONTENS FELLESAKSJONER. behandle den i perioden. Truselen er nå at 
a) Kvinnene og tariffoppgjøret 1974. det er forslag om nedskjæring av kost-
Kvinnefronten ser det som sin oppgave å nadsrammene som betyr lav utbyggings-
samle og støtte de spesielle kvinnekravene takt, dårlig kvalitet og manglende beman-
ved tariffoppgjøret. Innenfor mange for- ning. Kvinnefronten må gjennomgå for-
bund stilles det iår krav som er særlig slagene og utarbeide krav, samt stille 
viktige for K\lmnene, som "Rortere-lokale l<rav uffra situasjonen på stedet. 
arbeidstid for småbarnsforeldre" og c) Kampen for selvbestemt abort, preven-
"fjern kvinnelønnsklassene". Eksemplene sjon og informasjon. 
kunne mangfoldiggjøres, kvinnefrontene Kravene er klare, og saka skal foreløpig 
rundt om må samle det som er viktig på "luftes" i forbindelse med en "familie-

18 

"' /) / / 

KVINNER OG UTDANNING 
"Den første betingelse for kvindens frihet og lykke, er full økonomisk 
uavhengighet." 
C. Jeppesen "Social-Demokraten" Jan. 1889. 
I dag har alle formelle hindringer for kvinners adgang til utdanning og 
yrkesutøving falt bort.- Men- fremdeles deltar_ikke kYinnene_ p_å lik_linje 
med mannen i arbeids- og samfunnsliv. Undersøkelser viser at kvinner som 
er stabile i arbeidslivet, først og fremst er kvinner med høyere utdannelse 
eller en spesialutdannelse utover grunnskolen. 
Utdannelse er altså en viktig faktor i denne forbindelse. En forutsetning 

7 www.pdf-arkivet.no  (2018)



- Fulle rettigheter også i deltidsstillinger 
- 6 måneders svangerskapspermisjon. Omsorgpermisjon for alle menn 

med økonomisk godtgjørelse 
- Full dekning av det reelle behov for fullgode førskoler og fritidshjem 
- Rett til lønnet arbeid for alle kvinner og menn på hjemstedet 

Å gj øre fagb evegelsen til et effektivt redskap for kvinnekamp. Økt 
fagorganisering av kvinner. Fagforeningsmøter holdes i arbeidstiden 

- Rett til fravær med lønn for småbarnsforeldre når barna er syke eller 
trenger legehjelp 

- Forholdene på arbeidsplassen må legges til rette for gravide og 
spe barnsf oreldre 

- Ingen avskjediges eller nektes arbeid på grunn av graviditet 
- Kortere arbeidstid for småbarnsforeldre med økonomisk kompensasjon. 

~ 

6 

melding" i Stortinget våren - 74. Kvinne
fronten skal diskutere konkrete hand
lingsopplegg. 
Som underordnede oppgaver står kampen 
for skikkelige fødeplasser fordi den nye 
sykehusloven skal opp i året som kom
mer, og kampen mot moms på mat, men 
bare i den grad andre går i spissen for det. 
LU skal ta initiativ til andre aksjoner 
dersom særlig viktige ting kommer opp, 
og de pålegges å ta kontakt med de andre 
kvinneorganisasjon ene for samarbeid på 
de aksjoner vi gjennomfører. 
Til alle disse aksjonene skl LU nedsette 
grupper som har ansvaret for raskt å 
utarbeide materiell på aksjonen, bakgrunn 
og krav, de skal følge utviklingen i saken , 
planlegge aktuelle sentrale aksjonsdager 
og opplegget for dem. 
LU må planlegge å markere det inter
nasjon ale kvinneåret 197 5. Diskusjon ene 
omkring aksjonene vil bli ført i Kvinne
frontens medlemsavis "Vi er Mange" og 
på møter i fronten . 

3. FRONTENS STUDIEOPPLEGG 
Landsmøtet slo fast at det er to typer 
studieopplegg som må prioriteres: 
a) et grunnstudieopplegg for fronten som 

helhet som tar opp diskusjonen om 
kvinneundertrykkingen. Dette studie
opplegget skal også gi praktiske råd om 
gruppearbeid i begynnerfasen. Lands
utvalget har hovedansvaret for at en 
slik grunnstudiesirkel blir raskt ferdig. 

b) aksjonshefter om sentrale og lokale 
aksjoner. Disse Aksjonsheftene er 
ment som raskt-produserte saker som 
kan formidle erfaringer fra politikk og 
praktisk aksjons-gjennomføring. Grup
pene skal selv lage disse "kokebøkene" 
etter at aksjoner er gjennomført, eller 
bruke medlemsavisa. 

4. DISKUSJONER SOM SKAL FØRES I 
PERIODEN. 

a) Utredninger: 
de unge jentenes si tuasjon , hva som er 
særlig viktig for dem å slåss fo r. 
den hjemmearbeidende kvinnens situa
sjon, hva slags krav skal vi stille , 
hvordan sikre enheten med de yrkes
aktive? 

de enslige kvinnenes situasjon. 
de homofile kvinnenes situasjon , hva 
er spesielt i undertrykkinga, hva er 
enheten mellom kvinnekampen all
ment og de homofile kvinnenes kamp 
spesielt? 
arbeidsmarkedet og kvinnene. Kvinne
fronten i Tromsø har laget et hefte 
som kan tjene som utgangspunkt for 
diskusjonen. Diskusjon om krav å stille 
i den nåværende situasjon en. 
diskusjon om hva Kvinnefronten skal 
ta opp om barnas krav. 

Alle disse diskusjonene vil bli ført konti
nuerlig i Kvinnefronten , materiale vil 
komme i medlemsavisa og evt. i egne 
hefter. Kvinnefronten bestemmer selv når 
disse sakene skallandsmøtebehandles. 
Landsutvalget skal fordele hovedansvaret 
for disse utredningene til grupper rundt 
om. 
Dette handlingsprogrammet er rammen 
for arbeidet og retningslinjer for Lands
utvalget i landsmøte-perioden. 

' 
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VEDTEKTER. 

§ l. Kvinnefronten består av distriktslag, 
grupper og frittstående medlemmer. Alle 
kan bli medlemmer forutsatt at de i det 
vesentlige slutter seg til Kvinnefrontens 
program slik dette er vedtatt på lands
møtet. 

§ 2. Medlemmene bestemmer organisa
sjonens politikk. Medlemmer bør så vidt 
mulig å delta i ei gruppe. Gruppene skal 
ha oversikt over og kontakt med enkelte 
medlemmer i sitt distrikt. Medlemmer 
som har tillitsverv skal være med i ei 
gruppe. 

§ 3. Gruppene er grunnlaget for fronten 
og det stedet der frontens syn på kvinne
sak blir utformet. 
Gruppas arbeid bestemmes av dens med
lemmer. Man kan arbeide i ei gruppe uten 
å være medlem av Kvinnefronten. 
Gruppene tar initiativ overfor andre grup
per og overfor enkeltmedlemmer, for å få 
istand lokale aksjoner. 
Gruppene kan foreslå for landsutvalget og 
resten av fron ten å få istand landsom
fattende aksjoner. 
Gruppene sørger for innsamling av materi
ale som danner grunnlaget for disse. 
Gruppas utadrettede virksomhet må være 
i samsvar med Kvinnefrontens arbeids
program slik det er vedtatt på landsmøtet. 

' representant i landsutvalget skal ha 
løpende kontakt med lands
arbeidsutvalget om hva som foregår i 
distriktet. 

§ 5. Landsmøtet er Kvinnefrontens 
høyeste organ. Landsmøtet holdes hvert 
annet år, og distriktsmøter bør holdes i de 
mellomliggende år (eller oftere). Lands
møtet skal såvidt mulig holdes på forskjel
lige steder i landet. 
Ekstraordinært landsmøte skal holdes 
dersom landsutvalget med 2/3 flertall 
eller 1/4 av medlemmene krever det. 

§ 6. Landsutvalget velges på landsmøtet 
blant Kvinnefrontens medlemmer. Lands
utvalget består av 30 medlemmer, hvorav 
15 vil utgjøre arbeidsutvalget. De øvrige 
15 representantene velges fra forskjellige 
distrikter i landet. Alle medlemmer i 
landsutvalget skal ha personlige vara
kvinner. Landsutvalgets medlemmer fun
gerer fram til neste landsmøte. Ingen kan 
velges til medlem av landsutvalget mer 
enn to perioder. For kontinuitetens skyld 
bør noen sitte over fra forrige landsutvalg. 
Landsutvalg skal ha minst 2 møter i året 
og skal holde kontakt i tiden mellom 
disse møtene. Landsutvalget konstituerer 
seg selv. 
Landsutvalget har ansvaret for å: 

§ 4. Distriktslag- er-en samling- grupper--aJ å- sørge for innkalling og forberedelse 
som naturlig kan møtes til felles møter. av landsmøtet og ellers virke som sekre-
Distriktslagene utformer selv sine ved- tariat for Kvinnefronten. 
tekter innenfor rammen av Kvinne- b) lede det økonomiske arbeidet (bud-
frontens program. Distrikter som har sjett, regnskap, lokal/sentral fordeling). 
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Manglende arbeidsdeling i familien gjør at utearbeidende gifte kvinner i 
virkeligheten har det fulle ansvaret for husarbeidet i tillegg til sitt yrke -
hun blir dobbeltarbeidende. På grunn av denne arbeidsbyrden, og på grunn 
av mangelen på serviceinstitusjoner for barn, er mange av de yrkesaktive 
kvinnene i deltidsarbeid. Deltidsstillinger utnyttes i stor grad av arbeids
giveren. Arbeidstakerne kan påtvinges ubekvem arbeidstid, har mindre 
sikkerhet mot avskjedigelse og mangelfulle sosiale rettigheter. 
Den gifte kvinnens lønn ses på som en tilleggslønn i familiens økonomi. I 
samfunnets øyne er mannen forsørgeren. Kvinnen blir forsørget- hun er i 
et økonomisk avhengighetsforhold til mannen. Det er en forutsetning for 
vår samfunnsstruktur at kvinner ikke skal være økonomisk selvstendige. 
Dette utnyttes ikke bare til å gi kvinnene dårligere økonomiske og sosiale 
vilkår i arbeidslivet, men gjør også at kvinner som gruppe fungerer som en 
arbeidskraftreserve. 
Når samfunnet har bruk for hennes arbeidskraft, blir hun oppfordret til å 
gå ut og ta seg arbeid. Når det er mindre etterspørsel på arbeidskraft, blir 
hun overflødig og får holde seg hjemme. Hun anses ikke som arbeidsløs så 
lenge hun forsørges av mann, uansett om hun selv ønsker arbeid eller ikke. 
Dette dekker over en enorm arbeidsløshet, som bare kan trekkes fram og 
påvises ved at kvinnene selv registrerer seg som arbeidsledige. 
Kvinner betraktes som en reserve, som annenrangs arbeidskraft. Det 
gjenspeiler seg også i forholdet til arbeidslivets organisasjoner. Kvinnene er 
dårlig fagorganisert, og fagorganisasjonene har gitt lav prioritet til 
kvinnenes krav. Fordi kravene delvis overhodet ikke er satt fram, og fordi 
det ikke har vært styrke bak kravene, har arbeidsgiverorganisasjonene ikke 
behøvd å ta særlig hensyn til dem. Arbeidsgiverne har kunnet utnytte 
kvinnene som arbeidskraft i større grad enn noen annen enkeltgruppe. 
Kvinnens økonomiske uavhengighet er et viktig mål i kampen for 
kvinnefrigjøring. Kvinnen må anerkjennes som fullverdig i arbeidslivet på 
like linje med mannen selv om hun menstruerer og føder barn. Hun må 
også ha samme rett til lønnet arbeid, uannsett familiesituasjon og bosted. 

Kvinnefronten vil derfor arbeide for: 
- Lik lønn for likeverdig arbeid 
- Heving av lønnen i kvinneyrker og lavtlønnsyrker 
- Full rett til og reelle muligheter for kvinner og menn til valg av yrke 
- Skatteregler som ikke bidrar til å undertrykke kvinner 
- Samme rettigheter til sosiale ytelser for kvinner og menn 
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KVINNER OG ARBEIDSLIVET 
Kvinnens stilling i arbeidslivet gjenspeiler hennes tradisjonelle stilling i 
familien. Hovedtyngden av de yrkesaktive kvinnene arbeider i "omsorgs"
yrker, som er knyttet til omsorg for barn og syke. Yrker som sykepleier og 
førskolelærer har vær ansett som typiske kvinneyrker, og er blant de lavest 
betalte. I industrien er den kvinnelige arbeidskraften hovedsakelig beskjef
tiget innenfor næring- og nytelsesmiddelindustrien. Disse er mer arbeids
krevende, mindre automatiske og dårligere lønnet enn de fleste andre 
industrier. 
I tillegg til at kvinnen stort sett er blitt henvist til spesielle lavtlønns
bransjer, er hun også jevnt over henvist til de dårligst lønnede jobbene 
innenfor alle bransjer. Menn får bedre betalt arbeid enn kvinner med 
samme utdannelse, de rykker fortere opp og får større ansvar. 
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c) sørge for materiell, fellesaksjoner og 
medlemsavis. 
d) drøfte informasjonsvirksomhet i masse
media etc. 
e) sørge for at distriktene blir trukket inn 
i arbeidet med landsutvalgets og frontens 
oppgaver ved å delegere og desentralisere 
disse oppgavene til enkeltmedlemmer, 
grupper og distriktslag rundt i landet. 

§ 7. Medlemskontingenten fastsettes av 

landsmøtet. Revidert regnskap og bud
sjett legges fram for landsmøtet til god
kjenning. Landsutvalget kan revidere 
medlemskontingenten utfra uholdbar 
økonomisk situasjon. 

§ 8. Kvinnefrontens plattform og arbeids
program er bindende for uttalelser i Kvin
nefrontens navn. 

§ 9. Disse vedtektene kan forandres av 
landsmøtet. 
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Prolog 
Vid Kvinnefrontens 2.landsmøte, i Bergen den 2/2. 1974. 

Kara Systrar! Vestlandet halsar er alla! 
Men det sjalvsakra Bergen, som arrangerar kongressen, 
har tvingats bestalla prolog av en Stockholms-stril från distriktet. 

Jag ska beratta en sann episod ur livet: 
»Pappa», sa dottern, »kom och beratta en saga!» 
Och pappa berattade sagan om Pål og Per 
och Espen Askeladd som drog ut i varlden 
for att befria prinsessan som rovats av trollet 
och vinna henne og halva kungariket. 
Plotsligt frågade barnet: »Pappa, vad heter prinsessan?» 
Pappan blev svaret skyldig. Sedan sa han : 
»Prinsessan har inget namn. Hon ar ju prinsessa. 
Hon behover inget namn. Darfor ar hon namnlos.» 
»Precis som trollet», konstanterade barnet. 

Det ar in te fullt så ilJa i manniskans saga. 
Dar står det berattat om kvinnor med namn, och många står skrivna 
med så kallad guldskrift på historiens blad. 
Helgon: Maria, Sunniva och Birgitta. 
Diktarinnor: Camilla Collett, 
Amalie Skram och Ingeborg Refling Hagen. 
Forskare, lakare, larare, 
skådespelerskor, operastjarnor -
kvinnor som varken rovats eller befriats, 
men som befriat sig sjalva och oforfarat 
vandrat sin egen vag och format sitt eget ode. 

Men prinsessan som låter sig raddas, ar lika namnlos 
så i sagan som också i verkligheten. 
Ty kvinn-or-h-ar skrivinitt namn s-om- inil1vider·---=:---
som grupp bor vi antingen kvar i berget hos trollet, 
eller i prinsens berg också kallat slottet: 
Låt prinsen få hela riket! Vi ager ju prinsen- tror vi. 

Ska det fortsiitta så? Ar det inget vi kan och vill andra? 

9' 
C? 

MYTEN OM KVINNEN 
"-Det at kvinnen føder barn får avgjørende betydning også for hennes sosiale 

stilling i samfunnet. Kvinnen er først og fremst mor, mens mannen først 
og fremst er deltaker i produksjonslivet. Dette gir seg utslag i en spesiell 
oppfatning av kvinnens natur. Det hevdes at hun har spesielle anlegg for 
husstell og barnepass. Enslige kvinner og kvinner som ikke vil ha barn, blir 
ikke akseptert på samme måte som kvinner som gifter seg og får barn. Vi 
skal leve gjennom marm- øg-barn,--øg-bli-r- ikke-i-samme-grad-søm-m·enn-sett 
på som selvstendige mennesker. Kvinnen regnes for å være nærmere 
knyttet til det biologiske ved mennesket på alle vis, hun er varm, 
irrasjonell og praktisk. Kvinnene handler ut fra instinkter og intuisjon, 
mens mennene handler ut fra fornuft. 

~ 

~ 
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samme rettigheter i arbeidslivet, eller sam
me muligheter til deltakelse som menn 
har. Vi krever at arbeidslivet blir innrettet 
slik at det blir mulig for begge foreldre å 
ha et yrke utenfor hjemmet, og ta seg 
skikkelig av hjem og barn. Dette inne
bærer også at vi vil slåss for å få for
holdene lagt til rette for oss som kvinner, 
f.eks. ved bedre vilkår under svangerskap 
og gyldig sykefravær når barna våre blir 
syke. 
Hundretusener av norske kvinner er idag 
isolert i hjemmene og bundet til sin mann 
i okonomisk avhengighet. Denne avhen
gigheten fører til at forholdet mellom 
mann og kvinne ikke blir likeverdig. En 
stor del av hjemmearbeidende kvinner 
ønsker arbeid og utdanning utenfor hjem
met dersom forholdene er tilrettelagt. 

Hjemmearbeidende kvinner har få eller 
ingen virkemidler til å få gjennomført selv 
de enkleste og mest rettferdige krav. 
Isolasjon fører ofte til at problemene 
oppleves individuelle. De har ofte en stor 
arbeidsbyrde , men mangler likevel en 
rekke alminnelige rettigheter, som mulig
heten til vikar ved sykdom, rett til ferie 
osv. De hjemmearbeidende kvinnene slåss 
fo r sine krav, men de har ikke samme 
mulighet til å organisere seg som kvinner 
på en arbeidsplass. 
Det rådende kvinnesyn er et viktig red
skap for å holde kvinnen borte fra sam
funnslivet og ta brodden fra våre krav. Vi 
skal være hjemmets sentrum og ikke noe 
annet. Det hevdes at vi har spesielle 
anlegg for husstell og barnepass. Enslige 
kvinner og kvinner som ikke vil ha barn, 
blir ikke akseptert på samme måte som 
kvinner som gifter seg og får barn. Fra vi 
er små læ rer vi at kvinner er svake, passive 
og tilbakeholdende . Dette synet er her-
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skende i samfunnet idag, og det preger 
både kvinner og menn. 
Kvinnefronten vil overalt og i alle sam
menhenger motarbeide et. slikt syn og 
avsløre hvilke områder i samfunnet som 
sterkest fremmer det (som reklame, uke
blad, skolebøker osv.) Vi vil gjennom 
diskusjoner, studiearbeid og praksis 
arbeide for at kvinner selv blir bevisst 
hvilken plass vi ønsker i samfunnet. 
Vi tror ikke kvinnekampen er tjent med 
en splittelse mellom kvinner og menn. 
Men samtidig er vi sikre på at det vil kreve 
langvarig, hardt arbeid å nedkjempe alle 
gamle fordommer og forestillinger som 
idag virker kvinneundertrykkende. 
I familien, i arbeidslivet og i samfunns
livet forøvrig ønsker Kvinnefronten full 
likestilling og likeverd mellom kjønnene, 
at menn og kvinner deler ansvaret. Men vi 
ønsker ikke å konkurrere med mennene 
på deres premisser. Vi vil ha full kvinne
frigjøring, ikke en mekanisk "likestilling" 
med menn u ten hensyn til våre spesielle 
forhold: at vi føder barn. 
Kvinnefronten arbeider for full kvinnefri
gjøring. For å nå dette målet må vi 
arbeide for at flest mulig kvinner står 
samlet. Vi vil arbeide for at kvinneorgani
sasjonene 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. 
ENHET I KAMPEN FOR FRIGJØRING 
A V KVINNENE! 

I år kan Norges kvinnor fira ett jubileum
inte så lysande stort, men andå viktigt: 
Den tjugofjarde oktober i år ar det jamnt åttifem år sedan 
en grupp av tandstickarbeterskor gick till strejk. 
Kampen var dåligt planlagd- den sprang ut av den nakne noden. 
De vann kanske in te så mycket - men de fick sina stickor att lysa. 
Detta var forsta gången har i landet 
kvinnor som grupp gick till kamp for sin egen sak. 
Den tjugofjarde oktober ar också FN-dagen. 
Jag vill foreslå den som de norsk a kvinnornas kampdag. 

Vad ska vi kampa for? Har kunde vi namna mycket. 
Ratt till vårt eget liv, ratt till vårt eget namn. 
Ratt att sjalva råda over vår egen kropp. 
Ratt till en skapande, trygg miljo for de barn vi vill foda. 
Ratt till kunskap, ratt till ett meningsfullt yrke. 
Ratt till att också vår insikt beaktas, 
nar folkets framtid blir formad. 

Kraven ar många. Hindren ar många och hårda som trollets huvud. 
Men vill vi falla ett troll, så behover vi styrka. 
Det finns inte i sagans magiska flaska. 
Vi ar många. Vi har varandra. Det ar vår styrka. 
Låt oss med styrka havda vår ratt att befria oss sjiilva, 
och vår ratt, vår solklara ratt, till halva riket! 

~i 
f~J 
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Kvinnefronten, 
Uranienborgveien 11 , 
Oslo 2. 
Telefon: 02-69 30 16. 
Kontortid : tirsdag l 0-13. 

torsdag 17-20. 

~ 

KVINNEFRONTENS PLATTFORM 

VEDTATT PÅ LANDSMØTE I BERGEN 
2. OG 3. FEBRUAR 1974 

Kvinnefronten er en partipolitisk uav
hengig organisasjon som samler ulike 
grupper av kvinner i arbeidet mot økono
misk, politisk, kulturell og seksuell under
trykking og utbytting. Kvinnefronten 
ønsker å samle flest mulig kvinner på 
grunnlaget KAMP MOT ALL KVINNE
UNDERTRYKKING. 
Mange av de kravene Kvinnefronten idag 
kjemper for ble for første gang reist for 
30 - 50 eller endog 100 år siden, men 
likevel blir vi ennå ikke anerkjent som 
fullverdige samfunnsmedlemmer. Vi defi
neres og vurderes utfra ansvaret for fami
lien. Vi regnes ikke med når det gjelder 
arbeidsplasser, reelt har kvinner- i- dagens 
samfunn ikke rett til lønnet arbeid. En 
vanlig oppfatning er fremdeles at kvinners 
eneste oppgave er å føde barn og oppdra 
dem. 

I forhold til arbeidslivet har kvinner ikke 
full status som yrkesaktive. Dette viser 
seg i en skrikende mangel på arbeids
plasser. Arbeidsvilkårene er ofte usikre. 
Kvinner arbeider ofte deltid og er ikke 
fast ansatt. Når tilbudet på arbeid blir 
dårligere, er kvinnene de første det går 
utover. 
Økonomisk vurderes kvinnelig arbeids
kraft lavt. 80% av !:vinner i industrien 
tilhører lavtlønnsgrupper, mot 13% av 

menn. Fremdeles hviler ansvaret for 
hjem og barn i stor utstrekning på kvin
nen alene og fører til at utearbeidende 
kvinner ofte får dobbelt arbeid. Skyhøye 
boligutgifter og--økende-priser-på daglig
varer skal ikke tvinge oss til et eller annet 
arbeid under hvilke som helst betingelser. 
Forholdene er ikke på noen måte lagt til 
rette for at kvinnene i praksis skal få 
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