
50% 
kvinnepriser er 

den naturlige konsekvens 
av kvinners inntekter, som er halv
parten av menns. Men det er ikke et 
slikt samfunn vi vil ha. Den som ik-

ke kjenner kvinners drømmer, 
skjønner ikke framtida. V ær 

på parti med drøm
mene dine. 

Rød Valgallianse · 

KV INNE 
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VARE GODE EGENSKAPER BLIR 
BRUKT MOT OSS 
Det offentlige helse- og sosialvesenet 
er svært billig for staten og kapitalen 
fordi kvinnene gjør en stor del av job
ben gratis. 
- Gratis arbeid med hus, unger og eld

re sparer staten og kapitalen for store 
summer. 185 milliarder årlig om ti
mene skulle vært betalt. 

- Gratisarbeidet fører til at halvparte
ne av kvinnene i jobb, har deltid. 
Jobben må snos rundt hus og hjem. 

- Som «takk» for gratisarbeidetfår 
kvinnene lavere lønn. Vi regnes ikke 
som forsørgere, men får «spe-på
lønn », uansett om vi er enestående 
forsørgere. 
Kvinnene ta per ca. 80 milliarder i 
året i lønn og trygd. 

VISSTE DU AT 
- 85 % av eldreomsorgen utføres pri

vat, først og fremst av kYinner, ofte 
eldre. 

- kvinner bruker 2,6 milliarder timer i 
året på ulønna hus- og o:rnsorgs ar
beid. 

- 59 % av alle gifte kvinner med barn 
under 2 år, og 70 % med b'lrn i alde
ren 3-6 år har lønna arbeid. 

- kvinner har i gjennomsnitt halvpar
ten av menns inntekt, dvs. lønn og 
trygd. 

- 29,3 % av barn under skolealder har 
et eller annet barnehagetilbud, bare 
58 % av disse har et tilbud over 20 ti
mer pr uke. 

- 78 % av minstepensjonistene er kvin
ner. 

- halvparten av den yrkesaktive ar
beiderklassen er kvinner. 

SKJEMA FOR GRATISARBEID I 
HJEMMET PR UKE: 
Du kan sjøl regne ut hvor mye tjeneste
ne dine ville koste om du skulle 
betales med gjennomsnitt industriar
beiderlønn (1986). 

Rengjøring timer 

Rydding 

Oppvask 

Klesvask 

Matlaging 

Handling 

B(j_rnepass 

Planlegging 
Eldreomsorg 

Diverse 

Sum pr uke: timerakr71 kr.= kr. 
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HEV KVINNELØNNA 
Kvinnelønn er lavtlønn.Kvinner kre

ver i dag ei lønn det går an å forsørge 
seg s}øl og barn på. De lave lønningene 

har gjort det vanskelig å skaffe seg 
egen bolig. Med de nye boligprisene og 

de skyhøye rentene på lån, blir det 
umulig. RV krever at stat, fylker og 

kommuner straks hever lønna kraftig i 
kvinneyrkene. Gjør kvinnene i offent

lig sektor til lønnsledende! Minste
lønn på lønnstrinn 20 - 141 000 kroner. 

NORGE HAR RÅD-BYGG 
BARNEHAGER NÅ 

250 000 barn står uten barnehagetil
bud. Arbeiderparti-regjeringa plan
legger å fjerne barnehagekøen om 17 
år, i år 2004, og da ved hjelp av privat 

utbygging. Resultatet blir dyrere bar
ne hager og at rikfolk kan kjøpe seg ut 

av køen. Det fins tomter, bygnings
arbeidere, materialer og penger til å 

bygge offentlige barnehager nå. Full 
utbygging koster mindre enn ? over 

skuddet på statsregnskapet for i fjor. 
RV krever at milliardene brukes til of

fentlig barnehageutbygging. 

6 - TIMERSDAG 
6-timersdagen vil gjøre hverdagen let-
tere, og gjøre det mulig for flere kvin
ner å være i fulljobb med full lønn. 
Regjeringa og arbeidsgiverne sier at 
Norge ikke har råd. Når har det vært 
råd til en reform med avgjørende be
tydning for kvinner? Kvinnenes gra
tisarbeid sparer dem for en sum 
tilsvarende et halvt statsbudsjett. RV 
vil reise forslag i alle kommuner og fy 1-
ker der vi blir valgt inn om forsøk med 
6-timers- dag med full lønns kom pen
sasjon i helsesektoren og barne hager. 

OFFENTLIG ELDREOMSORG
IKKE GRATIS KVINNEARBEID 
Behandlinga av eldre som trenger 
hjelp eller pleie, er uverdig. Pleiean
svar hele døgnet overlates til kvinner i 
familie - koner, søstre, døtre. Sjuke- og 
pleiehjem har så lite personale at man
ge blir reine oppbevarings steder. RV 
krever at kommunene umiddelbart 
setter i gang utbygging av sjukehjems
plasser og tjenester etter det virkelige 
behovet. Staten må dekke regninga. 
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