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Hvorfor lager vi dette heftet? 
Dette heftet er skrevet for deg som ser at rett til arbeid er et viktig 
krav for kvinner, som ønsker skikkelig daghjemsplass til ungen din, 
som mener sjølbestemt abort er rettferdig og er sinna på misbruk av 
kvinnekroppen i reklame og pornografi. Dette er for deg som er mot 
all kvinneundertrykking. 

Heftet er skrevet for å vise hvordan alle løftepolitikerne fra Kr.F. 
og Høyre til DNA, SV og «NKP» faller kvinnekrav og kvinne
kampen i ryggen. For å vise hvordan alle disse partiene står på 
kapitalmaktas side. 

Heftet er laga for å vise at det finnes et - og bare et - alternativ. 
At Rød Valgallianse både i ord og handling støtter kvinnekampen og 
står for en politisk linje for kvinnefrigjøring. 

Hva er Rød Valgallianse? 
Over hele landet stiller Rød Valg
allianse lister ved høstens stortings
valg. RV er valgsamarbeid mellom 
AKP(m-1) og uavhengige sosialister om 
en revolusjonær arbeiderpolitikk. 

RV stiller til valg for å opplyse 
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arbeiderklassen og folket i Norge om . 
· hvordan forholda i landet er, hvem 
som egentlig har makta, hva som hind
rer at folks rettferdige krav vinner 
fram, hvordan de borgerlige 
«arbeider»- partiene DNA, SV og 
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«NKP» i ord støtter f.eks. kvinnenes 
krav om sjølbestemt abort og gratis 
daghjem til alle barn, men i praksis 
motarbeider dem. 

RV vil gjøre den revolusjonære 
klassekamplinja kjent og stille den opp 
mot knefallet for monopolkapitalen og 
samarbeidet med borgerskapet som de 
borgerlige «arbeiderpartiene» står for i 
praksis. 

I valgkampen vil alle de andre parti
ene og hele borgerskapet framstille val
get som en avgjørende politisk hand
ling. Som om folket får makta til å 
bestemme hvordan landet skal styres. 
De vil strø om seg med feite løfter om 
fryd og velstand for å sikre seg tabu
retter i nye fire år. RV vil avsløre dette 
valgsirkuset. 

Arbeiderpartiet 
kvinnekrav 
Husker du hva Arbeiderpartiet lovte 
alle de kvinnene som ikke hadde dag
hjemsplass til ungene sine i 1973? I 

· valgmaterialet sto det: «- Høyeste 

Parolefra 
Samorg. toget 
Oslo19'7'7. 

LOVEN OM BARNEHAGER -
. TILGLEDEFORKAPITALEN 

DNA har utforma bamehageloven._De 
stemte naturligvis for i Stortinget. Lo
ven sikrer ikke bygging av daghjem, 
tvert imot: 

- Staten er fritatt for alt ansvar 

RV vil propagandere for revolusjon 
og sosialisme, og «representere det 
klassebevisste proletariatets grunn
leggende krav og prinsipielle syn» (Le
nin), vise hvordan det borgerlige 
demokratiet bare er kapitaldiktaturets 
fikenblad, at det bare kan brukes til å 
tilsløre undertrykkinga og ikke få slutt 
på det. 

Gjennom valgkampen vil RV arr~i
de for å trekke alle revolusjonære 
med, for å styrke klassekampen, spre 
kjennskap til den revolusjonære teori
en og markere av alle krefter at det fin
nes en opposisjon mot den reak
sjonære borgerlige politikken til DNA, 
SV og «NKP» 

- mot alle 
prioritet til utbygging av daginstitu
sjoner for barn, slik at en i 1977 kan få 
plass til 50 OO0barn.» 

I dag - i 1977 - er det omlag 
33 000 plasser. 

Har ikke DNA sittet i regjerings
posisjon? Jo, det har de. 

- Kommunene har ikke plikt til å 
bygge . 

- Prisene kan stige ubegrensa, 
forarbeidene til loven varsla vold
somme prisøkinger fra 20 til 50 prosent 
av driftsutgiftene innen 1981. 

- Dårlige daghjemsplasser, loven 
oppmuntrer til «varierte drifts-
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former». Det betyr bl.a. korttids
plasser, dagmammaordninger, tilbud 
annen hver dag. Alt skal kalles barne
hager. 

Loven sikrer at forholda blir som 
før: for få og dårlige daghjem, og den 
sikrer stor prisøking. 

I dag lover DNA I 00 000 plasser i 

1981. De sier, prinsipielt er vi for «gra
tis barnehager til alle barn». 

Tomme løfter! DNA er ansvarlig for 
elendige forhold på daghjemssektoren, 
DNA har gått i spissen for de angrepe
ne som daghjemsaksjoner landet rundt 
har slåss mot. 

Flere brudte løfter - sjølbestemt 
'-

I abort 
Først i 1969 programfesta DNA sjøl
bestemt abort '_ etter benkeforslag på 
landsmøte. 

Sjølbestemt abort, om vi vinner val
get, sa valgpropagandaen i 1973 . Hver 
dag etter.valget har DNA kunnet innfri 
løftet. De har ikke gjort det. 

Da SV-stemmen til Hauglin velta 
flertallet for sjølbestemt abort høsten 
-75, stilte ikke DNA-regjeringa 
kabinett-spørsmål. 

De sveik isteden. 
Sammen med SV gjennomførte de 

en ny kvinnefornedrende lov - et 
skritt tilbake i kampen for sjølbestemt 
abort. Nemnda tar fortsatt avgjørel
sen. Sjukehuspersonalet fikk rett til å 
nekte å delta i abortinngrep. I dag er 
10 sjukehus stengt for abortsøkende 
kvinner. 

DNA-regjering eller fylkesmyndig
heter har ikke gjort noe for å åpne dem 
igjen. 

Foran valget lover DNA på ny sjøl
bestemt abort. I handling er de mot. 

DNA raserer kvinnearbeidsplasser 
«Reising av heltids og deltidsarbeids
plasser, slik at alle får dekket sitt be
hov for arbeid også i distrikter der det i 
dag er begrensede arbeidsmuligheter.» 

Så sier valgpropagandaen til DNA 1. 

-73. 
To eksempler - lista er lang. 

Tandberg 
ublir vekk 

- 500 arbeidsplasser 

- Våren -77 har ledelsen i monopol
konsernet Tandberg problemer. DNA- . 
regjeringa «løser krisa» med lån på 30 
millioner fra det statlige Industri -

fondet på 2 «betingelser»: DNA
mannen Finn Lied som styreformann . 
og oppsigelse av 550 arbeidere - i 
hovedsak kvinner. 

I 
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Televerket - 5000 arbeidsplasser 
, blir vekk 

- 5 000 kvinnearbeidsplasser skal ra
deres ut i statsmonopolet Televerket 
fram til 1981, nettopp arbeidsplasser i 
distriktene. Etter behandling i stor
tinget i desember -76 gikk samtlige 
stortingspartier med DNA i spissen, 
inn for fortsatt automatisering. 

Hvem sitter i styret for Televerket? 
DNA-direktørene Kjell Holler og Finn 
Lied bl. annet. 

Hvem skal levere utstyret til 
automatiseringa? Standard Telefon og 
Kabelfabrikk og Elektrisk Bureau. 
Den første en del av det gigantiske . 
konsernet ITT, det andre en del av 
Wallenberg-konsernet. Stortinget god
kjente at de skal få minimum 1365,8 
millioner for den jobben . 

Noen som er i tvil om hvem som tje
ner og hvem som taper på denne han
delen? 

Bilet.e av t.elefonsentral: 
Samfoto 

I dag sier igjen DNA «- arbeid til 
alle». Det står i langtidsprogrammet 
for neste stortingsperiode. 

Det er ikke bare et tomt løfte - det 
er løgn! 

DNA-terror mot _daghjemskam pen 

-Hva gjør DNA når folk kjemper for 
daghjemskrav? 

- I 1975 gjennomførte daghjems
personalet i Oslo en en-dags politisk 
demonstrasjonsstreik mot budsjett-

politikken til den DNA- styrte kommu
nen. DNA-ledelsen i Norsk Kommune
forbund dømte streiken ulovlig - på 
egenhand, og suspenderte fagfore
nings- styret i Sosiale Etaters Forening 
fordi de hadde støttet streiken. (Seine-
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re dømte Arbeidsretten streiken lov
lig!) 

- I 1976 gjennomførte daghjems
personalet den samme streiken for de 
samme krava. Nå ekskluderer DNA
ledelsen styret i SEF, og omorganiserer 
hele foreninga! 

HOVIN-EKSEMPLET 

- Våren -77 gikk foreldrene ved Ho
vin daghjem i Oslo til betalingsboikott 
mot kommunen. De krever: tre heltids
ansatte pr. avdeling, betydelig økning 

av driftsbudsjettet, lørdagsåpningen 
må opprettholdes og bystyret må 
omgjøre vedtaket om 20 prosent pris
stigning og fastsette 250 kr. som 
maksimalpris. 

Arbeiderbladet angriper streiken 
med denne overskriften: «Snart er det 
1. mai, ml-erne vil lage kaos i barne
hagen»! DNA aksepterer ikke noen 
form for kamp. De skyr ingen midler 
for å knuse aksjoner for rettferdige 
krav. 

SV og sviket i abortsaken 

30. Rett til selv
bestemt abort! 

S.:,:. 1<11 ii stisk Valg 1o, bund inn for 
->t kvinnen ·sr.!.,, sikres retten !il å 
ta de:1 endelige -,vgjørelson. 
St1ml id,9 mA vei ledr.ingsfjenes.te 

r -g c:trfrc i O~ iale tillak forba· 

r1res, !- li k al kvinnrm e fJr et re• 
elt valg. 

lddy mA kvinner sol'n c r1sker 

abort g4 gjennom pinlige og 
fornedrende søknadsprosesse r. 
O fte er resu 1 f1.t tene både vilkArli• 

ge ·og trag iske. For A fA sluff 

på diue uverdige forhold gAr 

Sjølbestemt abort var en av merke
sakene for SV - før valget i 1973. 

Etter valget var det SV som hindra 
en lov om sjølbestemt abort. SV tillot 
Hauglin å stemme mot - loven falt 78 
mot 77. Hauglin hadde reservert seg i 
spørsmålet. Den reservasjonsretten be
står den dag i dag. 

SV stemte for den nye abortloven til 
DNA, også de framstilte den som «en 
forbedring og et skritt i riktig retning». 

I dag lover igjen SV - sjølbestemt 
abort i neste stortingsperiode. Ennå en 
gang skal abortkravet brukes til valg
flesk. 4 års handling viser at de sviker 
løftet ved første høve. 

Daghjem - en historie om 
tomme løfter 
« Nok barnehager innen 10 år» og 
«Rett til lønnet arbeid på hjemstedet.» 
Dette er fagre løfter hentet fra heftet 
om SVs kvinnepolitikk etter samlings
kongressen i -7 5. 
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SV-gruppa i Stortinget stemte for 
loven om barnehager. Dermed går de 
mot kvinners rett til arbeid. Nettopp 
mangel på daghjem binder kvinner til 
hjemmet. 
- Vi går mot prisstigning på barne
hageplasser, sa landsstyret til SV 
høsten -76. Det var før budsjettbe-
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handlingen rundt om i kommunene. 
- Nei til prisstigning, ropte en SV

representant i Drammen kommune
styre, sammen med demonstrantene 
utenfor bystyrelokalene. Så gikk hun 
inn og stemte for prisstigning - sam
men med de andre SV-represen
tantene. 

Enkeltstående eksempel? 
Nei, også på Elverum, i Lille

hammer, Vefsn, Mo i Rana, Bergen og 

Tromsø har representantene til SV gått 
inn for prisstigning i ulike kommunale 
organ. 

I Oslo stemte SV-gruppa mot pris
stigning, men da hele budsjettet med 
20 prosent øking av daghjemsprisene, 
øking av strømprisene osv . skulle god
kjennes eller ikke - da godkjente SV 
prisøking. De stemte for. RV var de 
eneste som stemte mot. 

SV og TELEVERKET - følger DNA og 
kapitalen på ferden . 1 

«Aksjonsplan mot bedriftsned
leggelse» sa en av de 33 valgløfte
punktene i -73. I ord er SV svært for 
kvinnene i Televerket som protesterer 
mot nedlegginga av arbeidsplassene 
sine. 

SV-gruppa stemte for fortsatt 
automatisering av Televerket under 
stortingsbehandlingene. Da hadde de 
igjen stilt et «endringsforslag», som 
falt, før de godkjente nedlegging av 
5 000 arbeidsplasser. 

- Vi protesterer for all verden, 
men følger med på ferden. Det er en 
god beskrivelse på SVs politikk, i ord 
og handling. 

Er det noen tvil - i handling er SV 
et haleheng til DNA og mot rettferdige 
krav. De pene orda er for å tekkes oss. 
For å dekke over handlingene. For å 
lede kampen kvinner reiser - i grøfta. 

Eksemplet kvinnene på Våler Skurlag 

- Nei til alle oppsigelser - krevde de 
13 oppsagte kvinnene ved Våler Skur
lag i -75. Da hadde monopolkonsernet 
Norske Skogindustrier sparka dem 
fordi de var kvinner. 

- Kvinnene må få jobben tilbake, 
menn må gå isteden, var linja i støtte
uttalelsen fra SVs kvinnepolitiske ut
valg. 

Hvem skulle svi - mennene. Hvem 
·· skulle gå fri - monopolkonsernet. 

Eksemplet 
i Mexico 

kvinnekonferansen 

- Kvinner må kjempe mot im
perialismen og fremmedherredømme 
for å nå fram til frigjøring, heter det i 

Erklæringa fra Mexico-konferansen 
sommeren -75. 

Det mener ikke SVs Torild Skard, 
hun sa: « .. .i erklæringa er (man) mer 
opptatt av det urettferdige verdens
systemet enn av den urett mannssam-

q 
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funnet (og mennene) begår mot kvin
ner i hvert enkelt land.» (Orientering 
nr. 25-75). Hun støtta at Norge ikke 
stemte for. 

Igjen skal mennene svi - mens im
perialismen går fri. 

Vegen fram er vegen Våler-kvinnene 
og kvinnene i den 3. verden staker ut: 
Rett kampen mot utbytterne, og gjen-

nom den kampen også bekjempe alle 
fordommer og all undertrykking fra 
mannen. 

SVs linje er å rette kampen mot 
mannen og la de virkelige utbytterne 
gå fri. 

Med fraser om «kvinnekamp» fører 
de kampvillige og progressive, også i 
sine egne rekker, bak lyset. -

Ingen kvinnefrigjering med 
det pro-imperialistiske <<NKP>> 
Nok et parti sier de er for kvinnefrigjø
ring og sosialisme, Norges «kommu
nistiske» parti. Med sosialisme mener 
«NKP» - det sosialimperialistiske og 
fascistiske Sovjet. 

«NKP» forsvarer: . 
- Sovjets invasjon og okkupasjon av 
Tsjekkoslovakia 

- De sovjetiske og kubanske trop
pene i Angola og Zaire. 
- Sabelraslinga og anneksjonene i 
Barentshavet og på Svalbard. 
- De er varme støttespillere for det 
fascistiske borgerskapet i Sovjet og 
deres forsøk på å vinne verdensherre
dømmet. 

Kvinneundertrykking 
i Tsjekkoslovakia 
Sosialisme sier «NKP» om forholdene 
i Polen, Øst-Tyskland og Tsjekkoslo
vakia. Se på Tsjekkoslovakia: 

- Okkupasjonstroppene til Sovjet 
står fortsatt i landet. Folket har ingen 
ytringsfrihet. All opposisjon blir slått 
brutalt ned. 

- Lønnsforskjellene er store. Kvin
nene er lavtlønna, og når jobben er den 
samme har kvinner omlag 200 kr. min
dre i lønn enn menn. 

- Kvinnene knuges under dobbelt
arbeid. Det er for få daghjem og kvin
nene har fullt ansvar for unger og hus, 
når de er i jobb. 

- Prostitusjon og pornografi 
8 

blomstrer - som i andre kapitalistiske 
land. 

Dette er ikke sosialisme og kvinne
frigjøring, men et kapitalistisk land 
underkua av den imperialistiske super
makta Sovjet, som «NKP» støtter. 
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<<NKP>> -mot kvinnekamp i Norge . 
Eksemplet Tromsfisk 

- Kvinner, fagorganiser dere, sier 
«NKP». 

- På kvinnearbeidsplassen Troms
fisk, ble arbeideren som gikk i spissen 
for fagorganisering, sparka fra job
ben. Som betingelse for støtte satte 
«NKP» - at arbeiderne kvitta seg med 
denne tillitsmannen. 

NOBLIKK-SANNEM I BERGEN 

- Lengre svangerskapspermisjon 
med lønn, sier «NKP». 

- Ved Noblikk-Sannem i Bergen, 
en arbeidsplass med mange unge jen
ter, blei 5 jenter sparka for bl.a. å stille 
dette kravet. Klubbstyret med «NKP»
eren Lars Alvær har pressa fram disse 
oppsigelsene. 

Norsk Kvinneforbund - for 
Bresjnevs politikk 
Norsk Kvinneforbund er leda av 
«NKP». Det er tilslutta den verdens
omspennende og Sovjet-leda Verdens 
Demokratiske Kvinneforbund. En av 
oppgavene til den organisasjonen er å 
«arbeide for verdensfreden». 

«På hvilken måte? Jo, ved å bruke 
myten om at kvinner er spesielt freds
skapende, søker de å samle oppslut
ning om Bresjnevs politikk. 

EKSEMPLET FRA 8. MARS -77 

- «Fredsparola» til Norsk Kvinne
forbund ble båret i samarbeidsutvalgs
toget i Oslo. Den sa: «Stans opprust-

· ninga - nei til globalt selvmord». 
Dette er: 
- å dekke hvem det er som ruster 

om kapp til krig, USA og Sovjet
imperialismen. 

- å prøve å få oss til å tro at freden 
trygges når imperialistmaktene kom
mer med det løgnaktige pratet sitt om 
«vilje til nedrustning». 

- å rette seg mot frigjøringsbeve
gelser som griper til våpen i kampen 
mot under kuing. Det kalles også opp
rustning. 

Dette er støtte til imperialismen. Det 
vil aldri føre til fred. 
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De andre borgerlige 
partiene - også mot kvinnekrav 
De andre borgerlige partiene står for 
den samme kvinnefiendtlige poli
tikken. De stemte for lov om barne
hager i Stortinget. De stemte alle sam
men for fortsatt nedlegging av kvinne
arbeidsplasser i Televerket. 

Disse to eksemplene viser det som er 
regelen, alle partiene på Stortinget står 
sammen mot kvinners interesser og 
kvinnekampen. De prøver å henvende 
seg til ulike grupper for å sanke stem
mer, men i handling står de sammen. 

Kristelig folkeparti - spydspiss 
for kvinnereaksjon 
Kr. F. er den fremste sprederen av det 
åpne reaksjonære kvinnesynet: Kvin
nens plass er i hjemmet, forsørga av 
mannen, daghjem er et nøavendig on
de. Hyklersk sier de: Det er barna det 
gjelder. For dem er det best at mor er 
hjemme. 

- I budsjettbehandlinga i Oslo 
kommuen høsten -76 skulle de presse 
kvinnen tilbake til hjemmet med 500/o 
øking på vanlig daghjem, senking av 
prisen på korttids-plasser som en 
«godbit» til familier som kan leve på 
en inntekt. Her fikk de følge av Høyre. 

Eksemplet vinje og Senterpartiet 
«Foreldrene må ha ansvaret for før
skolebarna, sier Senterparti-ord
føreren i Vinje kommune. Partifellen 
hans uttaler (ifølge Telemark Ar
beiderblad) at barnehager er konsen-

trasjonsleire - de er en årsak til at det 
fins så mange kjeltringer i dag! Vinje 
kommunestyre har vedtatt, i 1977, å 
ikke bygge kommunale daghjem 
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Vinje:«Barnehagarer 
konsentrasjonslei rar» 

Det offentlege skal ikkje 
kjøpe leiker. Det er ein farleg 
veg å gå inn på. Aldri har det 
vore fleire tilhod til bam e nn 
i dag, og aldri har det. vore 
fle ire kje ltringar. Bame
hagane er ein m edverka nde 
årsak til dette. Barna vert op• 
plært til å verta sjølstendige. 

m e n d ei vertfor sjølstendigP. 
Eg vil he ller løyvP · pengar 
slik at foreldra kan vera 
he ime i staden for å sendP ,h, i 
til slike konsentrasjonsleirar , 
sa Trygve Vågar frå SP i Vin
je kommunestyre laurdat{ 
22. januar! 

Utgangspunktet 
reaksjonære utseg-na var ai 
mødreringe n på plasse n had 
de søkt om å få leige rom tH 
bomeparkering, og få IOtHJ 
kronn i tilskol til utst y r o~ 
le iker. Berre to røysta mot 
tilsko(pt, 
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Er det noen forskjell på 
A-regjering og B-regjering? 

For å sikre stemmer forsøker DNA å 
skremme kvinnene med den reak
sjonære kvinnepolitikken til Kr. F. og 
Høyre. Men sannheten er at: 

- I daghjems- og arbeidsplass
spørsmål har samtlige stortingspartier 
handla likt. 

- DNA og SV har ikke vedtatt lov 
om sjølbestemt abort - sjøl om de har 
kunnet. De har heller ikke letta for
holdene for abortsøkende kvinner. 

- Det er styrken bak kravet om 
sjølbestemt abort som avgjør hvordan 

samtlige løftepartier stiller seg. 
- Den eneste måten å vinne en 

skikkelig lov på - er at du og mange 
med deg arbeider for at enda flere 
aktivt slutter opp om kravet. Det er 
også den eneste måten å hindre for-
verring på. . 

Dette gjelder hvert eneste rettferdige 
krav under kapitalismen. Hver eneste 
sak, stor som liten, må kjempes fram. 
Hver eneste seier må forsvares ellers 
hules den ut. 

Dette er Rød Valgallianses politikk. 

Kvi-nner: reis kampen 
Samtlige løftepartier sier: Stol på oss i 
Stortinget og kommunestyrer, der 
skal vi gjennomføre det du brenner 
for. 

RV sier: Avslør dem som løgnere. 
Stortinget og kommunestyrer er en del 
av statsapparatet, av undertrykker-

makta retta mot arbeidsfolk. Stol på 
styrken som ligger i din egen og tusener 
av andre undertrykte kvinner og 
menns kamp for frigjøring og en bedre 
verden. 

Hver for oss er vi lette å slå. Når vi 
står sammen er vi sterke. 

11 
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Rød Valgallianse støtter 
kvinnefronten 
Kvinnefronten er den organisasjonen 
du trenger. Se på historia: 

- Den har reist kampen for rett til 
arbeid, gratis daghjem til alle barn og 
sjølbestemt abort. 

Kvinnefronten har tatt initiativ til 
lokal daghjemskamp rundt i hele lan
det - gått i spissen for en mektig 

opinion mot prisøking høsten -76 . og 
dannet sjølstendige daghjems
aksjoner. 

Kvinnefronten retter kampen mot 
kvinnenes virkelige fiende, den sier i 
fra om hvem som tjener på urettferdig
heten i verden. 

Hva er de viktigste kvinnekrava ? 
Målet , kvinnefrigjøring , kan vi ikke nå 
i et kapitalistisk samfunn. Men kam-
pen vi fører må peke framover. · 

Derfor er rett til arbeid det viktigste 
kravet. Den gangen langt tilbake i his
toria, da klassesamfunnet oppsto -
ble kvinnene skjøvet vekk fra det sam
funnsmessige arbeidet og isolert i den 
private familien. Dette forholdet skap
te den doble kvinneundertrykkinga. 
Kvinnene ble ikke bare undertrykt som 
en del av klassen sin, men også som 
kjønn . Hele kvinnekjønnet ble annen
rangs mennesker. 
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For å bli likeverdige mennesker må 
kvinnene igjen delta i de samfunns
messige proåuksjonen. Husarbeid og 
barneomsorg må ikke hvile på familien 
og kvinnenes skuldre. 

Derfor peker kravet rett til arbeid 
fram mot kvinnefrigjøring. Det gjør 
også gratis daghjem til alle barn. Det 
må til for å løse kvinner og barn fra 
den ufrivillige isolasjonen i hjemmet. 
Disse krava må vi holde foran oss som 
lysende mål og gjøre kjent for alle. 

www.pdf-arkivet.no (2020)



Kamp mot all 
kvinneundertrykking 
I dag må vi reise kampen mot all kvin
neundertrykking. Vi må kjempe for 
flere arbeidsplasser, mot nedlegging og 
rasering, for at kvinner skal få rett til 
«mannsjobber», for at jenter skal ha · 
samme yrkesmuligheter som gutter, 
for skikkelige arbeidsforhold og 
skikkelig lønn. 

Vi må kjempe for retten til å føde 
barn uten å måtte slutte i jobben: · 
lenger svangerskapspermisjon med 
lønn, lettere arbeid under svangerskap 
uten lønnsreduksjon. 

Vi må kjempe mot at barnepass 
tvinger kvinner og barn til isolasjon: 
Flere og bedre daghjem, mot prisøking 
og for utvida åpningstid. Rett til fra
vær under barns sjukdom med lønn og 
omsorgspermisjon for fedre ved barne
fødsler. 

Vi må kjempe mot all kvinneforakt 
og undertrykkende ideer og mot salg 
av kvinnekroppen i prostitusjon, por
nografi og reklame. 

Du kjenner sikkert til alle disse 
kampoppgavene og flere til. Du må 
være med å reise kampen mot all kvin
neundertrykking. 

Fienden mektig, men ikke 
uovervinnelig 
Før har vi skrevet at kvinnene må rette 
kampen mot utbytterne, borgerskapet. 
Det er fordi det er den klassen som 
hover inn profitt på kvinneunder
trykkinga. Det er den klassen som opp-
rettholder kvinneundertrykkinga. · 

Monopolborgerskapet er den 
mektigste delen av denne klassen. De 
driver utbyttervirksomhet i alle land de 
kan komme til. Hungersnød og 
millioner som sulter, kupp og militær
regimer, terror og vold er deres - im
perialismens og fascismens verk. 

Over hele verden spinner im -

perialismen - og spesielt de to største 
imperialistiske supermaktene USA og 
Sovjet - utsugernettet sitt. Denne 
mektige fienden til alle undertrykte na
sjoner, folk og land, er også kvinnenes 
fiende. 

Derfor må kvinner og kvinneorga
nisasjoner reise kampen mot im
perialismen og fascismen og støtte an
dre som kjemper mot disse. Slik blir 
kvinnene i Norge en del av den ver
densomspennende kampbevegelsen for 
virkelig frigjøring. 
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Kvinnene i Kina - store seiere 
i kampen for kvinnefrigjering 
Så du TV-serien fra Kina av Joris 
Ivens? Da husker du sikkert kvinnene i 
oljedistriktet Taching. De begynte sjøl 
å dyrke opp det karrige steppeområdet 
på stede for å gjøre Taching sjølberga. 

Gjennom arbeidet kvinnene gjorde 
oppnådde de følgende: De brakte den 
sosialistiske oppbygginga av Kina et 

langt skritt framover. Og de frigjorde 
seg sjøl! De kom ut av isolasjonen og 
den private produksjonen i familien og 
over i samfunnsmessig produksjon. De 
oppnådde også å slå et slag mot all 
kvinneforakt. Den som sier at kvinner 
ikke duger - ikke til å dyrke kom og 
bygge hus, men passer i kjøkkenet. 

Vi kan lære av Kina 
Men Kina er ikke Norge, sier kanskje 
du. Det er riktig. Før frigjøringa var 
Kina et halvføydalt land, med lite in
dustri og primitivt jordbruk. Nøden og 
elendigheten for folk var stor. Norge i 
dag er et høyt utvikla industrialisert 
kapitalistisk land. 

Likevel viser Kina oss hva som er 
vegen til kvinnefrigjøringa. Det 
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kinesiske folket har kasta ut im
perialismen og knust borgerskapets 
makt. De skaper et sosialistisk land un
der proletariatets diktatur. 

Nå har de tidligere underkua kvin
nene staten på sin side .. Det er deres 
stat. Deres våpen i kampen for full 
kvinnefrigjøring. Det kan vi lære av 
Kina. 
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Sosialismen - grunnlag for 
kvinnefrigjøring 
Gjennom den sosialistiske revolu
sjonen opphever vi det som er kilden · 
til undertrykking, også kvinneunder
trykkinga. Nemlig en klasses rett til å 
utbytte og hove inn profitt på andre 
menneskers arbeid. Når profitørene 
ikke lenger dikterer avgjørelsene, da 
først kan kvinnene vinne kampen for 
rett til arbeid og oppnå full frigjøring. 

Derfor har undertrykte kvinner dob
bel grunn til å slåss for sosialismen. Vi 
må holde fast på de grunnleggende 
prinsippene, slik som folket i Kina har 
gjort, og kjempe for den sosialistiske 
revolusjonen ut fra norske forhold. 

Stem på Rød Valgallianse 
Vi sier, stem på RV ved stortingsvalget 
til høsten. Dli sier kanskje, hva er vit
sen med det - ikke fører det til flere 
arbeidsplasser eller sosialisme. 

Det er helt rett. Men en stemme til 
RV er en protest mot det kapitalistiske 

utbyttersamfunnet, mot kvinneunder
trykking. Det er en protest mot im
perialismen og klassesamarbeidet. · Bli 
med på å styrke denne protesten -
stem RV. Få med deg mange til å gjøre 
det samme. 

Støtt Rød Valgallianse 
RV er de eneste som: 

- ikke kommer med tomme løfter, 
men som sier at du må stole på egne 
krefter, 

- ikke tilslører klassesamfunnet, 
men sier rett ut hvordan forholda er, 

- ikke leder kampvillige folk på 
avveier, men stiller riktige paroler og 
støtter all rettferdig kamp. 

- RVs mål er sosialismen og kvin
nefrigjøring. 

Derfor oppfordrer vi deg til å bli 
med i valgkampen. Bli med i ei RV
gruppe, delta aktivt med · å spre synet 
og politikken til RV. Det er mer enn 
en protest. Det er et lite skritt i den 
revolusjonære kampen for et 
sosialistisk Norge. 
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