
o arbeid i Kvinnefronten, 
Innkalling til møte om vart 

spesielt fram 

l t av november 87. til landsm ø te i s ut en 
KF el~ ha til hensikt å 

Deltakerne må sjøl jobbe aktivt i 
begynne med det fra høsten av. 

2,o. til sønda 
21. 

b r ca. kl.l2 
Møtet holdes fra lør~ag_ ;:· t~e~~~~ ~ og oppmøte 
september~· kl.l~lløyede nå Bestill minipris 
men sett av helgen a ere . 

oommer seinere, 
i god tid. 

Tema: Utvikl i nga av Kvinnefronten. 

·a? Hva slags resultater 
Hva er gjort siden rekrutterlf·ngskamp:~JH~a slags li nje har KF for 

d ·striktskon eransen . ? H d n er kommet ut av l ? dre organisasjonen . vor a 
o • d d e medlemmene . og en 
a JObbe me e ny k lts medlems ressurser? 
få fram og utnytte hvert en e 
Planer o g id ee r ? ? 
Hva krev e s a v part i me dlemm e n e . 

f
ram til l a ndsmøtet? Hva slags diskus j oner 

Hva er plan e nen 
prioriterer v i? 

Hva sla gs lands s t y r e tr e n ge r KF ? 

- -- ·En av de viktigste oppgavene vi må løse er: Kvinner er ikke vant til å tenke på seg sjøl 

- som en med viktige meninger, spennende og nyttige erfariner, mye kunnskaper. 

Og begynner ikke å tenke sånn av oss sjøl. Ingen av oss er vant til å tenke slik. 

$kke de som sitter i DS heller, ikke de som har vært med i 12 år heller. 

Hvis alle vi .500 spurte oss sjøl::Er mine erfaringer noe verdt for kvinnekampen og KF,z 

_ -~ .A .t ~har tenkt tanker som er av betydning for kvinnekampen i Oslo og Norge •••• ? 

Kan det være tilfelle? 

Ja,nemlig, det har dere.Og det har alle de som har sagt ja til å bli med i KF.Og det 

ha± for øvrig svært mange som ikke(ennå)h~ sagt ja, også •• 

Hen bare det 5krittet dere har tatt,n!r dere har tatt stilling til å bli med i KF,er 

bevis på at dere harx slike erfaringer,ideer,osv som trengs. Ja,det er faktisk 

umullig å ha levd et kvinneliv opp til vår alder uten å ha tusenvis av erfaringer 

som kvinnekampen har nytte av. Men vi må lære oss,nesten helt fra bånn, til å se det 

hos oss sjøl og hjelpe til å få det fram hos andre.For .disse erfaringene har vært 

usynliggjort L århundrer. Våre meninger har vært uinteressante i århunci.l!er.Og vi sjøl, 

om har opplevd kxx ~ive~ vårt,vi har ingen trening i å se det sjøl. 
Ja,for hvem skal lage politikken? Hvor kommer den fra? 

Det er ikke sånn at det finnes noen få kloke personer som sitter i et utvalg eller 

på loftet i Østensjøveien som kan utforme KFs politikk. 

l)Kvinnepoli tikken vi trenger må formes ut fra at hundrevis av kvinners meninger og 

erfaringer kommer fram. -
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