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N8 KVINNEKONFERANSE skal vi ha l 1-13 november . Stedet er 
NB Yrkesskolens hybelhus, C-lokale. 
N8 ..::o 

!"·? ::· 

NB Foreløpig program er 
NB l . Økonomi - hva betyr "kriseforståelsen" for 1\vinne-
NB kampen? 
NB 2 . Organisering 
NB 3. Forholdet mellom KF og partiet 
NB 
NB Det skal være en KF-fraksjon hvor LS-representanter 
NB 1 i KF) og/eller sentrale KF-folk i distriktet bør · sen -
NB ~es. Vi betale r for en fra hvert distrikt, men det går 
NP - ~ - s,~ke for fler. Dette må gjøres fjir_ konferansen. 
,. ~ r.. ~-

r; ::· NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NE:. 

Ellers jobber vi med en resursliste på damer som kan holde 
innledninger i forhold til forskjellige temaer. Vi legger ved 
kvinneutvalgets program for Nordisk Forum som vil være en 
begynnelse på en slik liste. Denne lista bør bli l~ og med 
flere resurser fra distriktene. Så, vær så snill, og send en lapp 
til kvinneutvalget med navn og tema på, slik at vi kan føre det te 

------J4-l'-€~S-tl-!'-s-l-:i-s-t-a....,-A-1-±-e--k v-:i:-r-tfl-e-r-s-c,m- b-1+-r - fG-r-e-s-±-å-t-t-. , - v i-l- !:r:h.- -s1TU r~ m- ~ 
de vil stå på lista, før vi distribuerer den. 

Vedlagt ligger også Kjersti si n oppsummering av Nordisk Forum 
(publisert i KK), Kjersti s in strategiinnledning på Nordisk forum 
og en KK-artikkel om hvor går kvinnekampen. Muligens vil vi gjøre 
et hefte på noen av de Nordisk Forum-innledningene vi hadde, men 
det er ikke helt klart enda . 

Det var alt for denne gang 
Mange hilsener fra Kvinneutvalge t v / Jane 
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Bredde, 
KOinfang, 
livskraft 

«PROMILLEkvinncnes luks us
probleme r » dominerte i følg e 
Hanna Kvanmo Nordisk Forum . 
En må lure på om vi har vært på 
samme konfe ranse. Det er ikke 
vans ke li g å r eise kritikk m ot enk
elte sider ved a rrangementet : Alle 
seminarer var lagt på den tida fo lk 
er i jobb , så Os lo- kvinner som ikk e 
hadde anledning til å ta seg fri i Fo
rum -uka , fikk ikke med seg noe . 
Opplegg for barnepass var p rak . 
tisk talt ikke -eksis tere nde . Og de 
unge jentene var glemt- kansk j e ut 
fra en lill arrogant oppfatning om 
at jentene nå til dags er ube v i ~~ te 
og uinteresserte i kvinnek a mp . 
Det var omtrent bare Jente fronte n 
og Rød Ungdom som stille m e d til 
bud spesielt innretta på unge jen
ter . Men kritikke n til tross - de tte 
var stort! 

Kvinnebe vege lsen blir ofte omtalt 
som et syttitalls-fenomen. Nå er 
det bare noe n særlinger igjen som 
fortsatt s leper seg av gårde i 8. 
mars-tog. Og for den som tror at 
vir·kt!lighe ten er de l som vises på 
dagsrevyen og på forsida i de store 

· avisene, må kvinnebevegelse n 
framstå som et ganske usedvanlig 
dødt lik . Nordisk Forum gjorde 
bredden, omfanget og livskrafta i 
kvinnebevegelsen synlig. Hvilken 
annen sak ville klart å samle opp 
imot 10 000 folk ni hele dager til en
de ? Hvilken annen sak ville fått 
folk til å stå i lange køer for å kom 
me Inn på politiske foredrag? 

Denne synliggjøringa var noe av 
det aller viktigste ved Nordisk Fo
r-um, både politisk og ikke minst 
praktisk . ccVi har fått kontakt med 

rnange . mange kvinnehjerter . sjøl 
om dette kr a vet er strøket av dags
or·den i de partiene og organisas jo
nene de er m e dl e m1ner a v. 
Kvinnebevegelsen i Norden har 
vært en bevegelse for· og av h\' ite 
k\'inne1· Nå forlanger innva ndrer 
kvinnene sin rettn1cssige plass i 
denne bevegelsen . De snakke r 
n1ed sin ege n sternme. og bygger 
~eg en plattform på sine egne pre
nli sstr . Og på disse p1·e missene 
k1·e ve r· de s tulle fra sine hvile 
m edsø!:it re . Innandrer·kvi nne ne sto 
fran1 på Forum som et $to ll og 
!:iterkt fcllc ~skap . C:i ~entra l. kv in
nepoliti s k sak l tida framo vl'r blir 
kampe n for sjølstendig. r·e tts lig 
status for innvandrerkvinner . 

13lant de seminarene som samla 
flest på Forum , varde som handla 
om mulige alternativer til <.l en nå
værende politi ske og økonomi ske 
utviklinga i verden . Det finnes e n 
brei, anti-kapitalistisk og anti- im
perialis tis k opinion i kvinnebe ve 
gelse n . Og en voksende føltd se av 
at det has ter. Løsningsfors lagene 
kunne være så ymse. både vage og 
utopi ske . Me n det er ikke så viktig. 
Del viktigs te er at kvinnebe vege l
sen har satt diskusjonen om alte r 
native r til kapitalismen og 
imperialis m e n på dagsorde n . 

Flott innsats 
AKP (m-l IS kvinnepolitikk m a r
kerte seg så det suste på Nordisk 
Forum . For alle de jente ne som 
har jobba å r etter år med praktisk 
kvinnekamp, med politikk og teori 
var delte en slags meste rprøve : 
Ville vi klare å få gjennomslag i 

• k · nter' s·• den dette enorme mangfoldet. nå ut 
--------------- - -------"s:vl-mange -"~ -·e n .-. - ·c Je . ". - ~ ~ -: __ lllf!.<.Lxåcc__l i.nj_e.r___y_cl<k_c_inl_e_I:.e.ss"---1i-----

- enslæ·Kvmnofronterr.-htdda-gh- bl . . 1 . .. . \ '. kl· .1 d 1 , AI'P 
ge " r dd ofte umulig å oppdagt! 1 syn_ lgc ~ 1 ,u e e · . '.· 
hv r ndre . Nå ble kontakte r kny l- (m -Il hacldc e t omf.tttende og allsl-

e a . dag- senltnar·progTarn: Dt>t var el 
tet og sa.marbe td planlagt. pr·ogr·;un rn cd 4.-UrssdH,rrc ttilly, 

Enhet- og kamp 
Siden kvinneundertrykkinga ram 
mer halvparten av befolkninga. er 
del ikke rart at det finnes en r·ekke 
skiller mellom kvinner- på grunn
lag av ulike objektive interesse r og 
ulik politisk ideologi . Disse skille
linjene kom klart fram på Forum . 
Mest oppmerksomhet har feiden 
mellom fo1·s varskvinnene og 
fr·edskvinnene fått. Men o~;så skil · 
let mellom en strategi som først og 
fremst tar sikte på likestilling in 
>utfor systemet , og en strategi som 
ser kvinneundertrykkinga som så 
uløselig knytta sammen med ka pi 
talismen at hele systemet m å 
forandres. ble gjenspeilt i semina
rer og diskusjoner. Ska l en opp
summere noen tendens. så må det 
være at kvinnene blir mer utålmo
dige, og mer radikale. Det var få 
blomster å hente for den nors ke 
«kvinneregjeringa». Kvanner i po
sisjoner er ikke nok . · kvinnene 
forlange r kvinnepolitiske re~ulla · 
ter . 

Samtidig finnes det muligheter 
for felles handling og svært breie 
allianser på flere områder. Høyre
kvinnene har . f.eks. vedtatt å gå 
mot nedlegging av krisese11teret i 
Oslo. På Forum lå også mulighete · 
ne til et bredt kvlnnesamarbeid i 
fagbevege lsen i lufta . Og seksti
mers -dage n lever fortsatt sterkt i 

der fr·arnlirta til den kvinnelige ar·
beidcrklassen. kvinnl:'nc s plass i 
fagbevegelsen , kvinne lønna o~ ch! t 
særegne ved den kvinneli ge ar
bcidcr·klassen ble tatt opp . Det var 
el program som innebar po litisk og 
ideologisk ka mp, vect at spørsmå l 
son1 kvinnelige verneplikt og u Ne w 
Age - de l nye opium for k\'inne r ? n 

ble r e ist. Det var et program det· 
~tnttcgi for· kvinnekampen ble be
handla gjcnnorn flere seminarer . 
Og det var allsidig . Tilstrømninga 
var stort sett upåklagelig, el par av 
våre seminarer måtte dessuten 
kjøres i reprise . l tillegg ble kultur 
brukt : «Klessnoran til Guri Breien 
og Eirin Pedersen oppnådde nær
mest å bli Nordisk Forums sym. 
bol. Det var synging og diktlesning 
og flagrende røde silkesløyfer. Og 
sist, men ikke minst: Kollektiv stil 
og omsorg for hverandre. gjennom 
det felles «brigadebordet» ute. de r 
vi spiste sammen. utveksla erfa
ringer og la videre slagplaner. 
Kort sagt , de t var ei helhetlig . poli 
tisk linje som ble presente rt . 
gjennom ord , kultur og sosialt fe l
·lesskap. Alle vi som var på Nordisk 
Forum. veit nå enda bedre enn før 
hva kvinnepolitikken vår er verdt. 
Stol på at det skal merkes i t ida 
som kommer! 

KJERSTI ERICSSON 
Foto: OLA SÆTHER 
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Strategi - Nordisk Forum. 

Har kvinner så mye felles at det er grunnlag for en felles 

kvinnebevegelse med en felles strategi ? Til det vil jeg svare 

både ja og nei. 

Ingen kvinner slipper h e lt unna kvinneundertrykkinga . Når 

Gro Harlem Brundtland kalles "kjeft es me lla fra Bygdøy", og møt es 

i v a lg kamp med slagordet "Bli kvitt' a ' " da er det 

kvinneforakten som blir tatt i bruk so m politisk våpen. 

Bankdirektør Inger Prebensen må sies 

er hennes ansvar hvordan hun 

omsorgsarbeidet. Hun kan kjøpe seg 

å h a gjort suksess. 

skal få utført 

fri fra det, noe 

Men d et 

hu s- og 

svært få 

andre kvinner kan, men det står likevel fast at det er hennes 

ansvar å finne en ordning. 

Alle kvinner trues av voldtekt, av kvinnemishandling og 

nedverdiges av porno . Vi merkes alle av at kvinner er annenran gs 

samfunnsmedlemmer. 

Samtidig er det viktige skiller mellom kvinner . La meg ta e t 

eksempel: I 1987 ble det gjennomført et nulloppgjør her i landet. 

I 1988 fikk vi ei lønnslov, som forbyr lønnsøkning over et visst, 

svært lavt nivå. Begge disse tiltaka har viktige, kvinnepolitiske 

konsekvenser. Som mange her kanskje vet, anmeldte Kvinnefronten 

LO-ledelsen til Likestillingsombudet fordi den godtok null

oppgjøret. Kvinnefronten påviste at storparten av LO's kvinnelige 

medlemmer jobbet i bransjer der det ikke var mulig å oppnå lokale 

tillegg. Nulloppgjøret ville øke lønnsforskjellen mellom ~vinner 

og menn. Lønnslova fryser fast lønna for begge kjønn. For 

kvinner betyr dette at de fortsatt blir stående i en situasjon 

l 
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der den lønna de mottar, er så lav at det er svært vanskelig å 

forsørge seg sjøl på den, for ikke å snakke om barn. Kvinnene har 

"valget" mellom økonomisk avhengighet av en mann og fattigdom. 

Dette er ikke bare et spørsmål om kroner og øre. Det dreier seg 

om kvinners status: mindreverdig e ller fullverdig arbeidskraft, 

økonomisk sjølstendig person eller vedheng til en familie. 

Nulloppgjøret og lønnslova rammet det store flertallet av 

kvinner . Men når mindre går til lønn, går mer til profitt . De 

kvinnene som på ett eller annet vis lever av profitt, de tjente 

på disse tiltaka. 

Kvinneundertrykkinga er vevd inn i selve grunnlaget for den 

kapitalistiske økonomien, og det på flere måter. Som eksempel vil 

jeg ta det ubetalte arbeidet som kvinnene utfører i hjemmet. 

Dette arbeidet er med på å bestemme nivået på den kapitalistiske 

profitten. I dagens Norge gjør kvinnene ubetalt arbeid i hjemm e t 

som tilsvarer ca. 185 milliarder kroner pr. år dersom det skulle 

ha blitt betalt med vanlig industriarbeiderlønn. Det er omtrent 

to tredjedels statsbudsjett. Ikke noe småtteri, altså. Dersom 

vkinnene ikke hadde gjort dette arbeidet gratis, måtte oppgavene 

enten vært løst ved at de ble gjort til et offentlig ansvar, 

betalt over de offentlige budsjettene, eller ved at det arbeidet 

kvinner gjør, ble kjøpt på markedet (slik vi kjøper kokkens 

matlage-arbeid, kjøkkenhjelpas oppvask-arbeid og servitørens 

servere-arbeid o nar vi spiser på restaurant). I det første 

tilfellet ville de offentlige utgiftene øke kolossalt. Det betyr 

at kapitalistklassen totalt, gjennom sin representant staten, 

måtte bruke en mye større del av overskuddet som skapes gjennom 

2 
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produktiv virksomhet, til å betale for offe ntlige tjenester o 

Dermed ville d et bli mindre igjen til kapitalistene. I det andre 

tilfellet, hvis folk sk ull e kjøpe det arbeidet kvinnene nå gjør 

gratis, på markedet, så måtte de sjølsagt hatt mye høyere lønn. 

Men når mer går til lønn, går mindre til profitt for 

kapitalistene. Kvinnenes gratisarbeid bidrar altså til å hold e 

både offentlige utgifter og lønna nede. 

De viktigste kvinnepolitiske avgjørelsene tas ikk e når 

likestilling debatteres, men når økonomisk politikk står p å 

dagsordenen. La meg igjen ta et eksempel: Ei anerkjent måls e tting 

for alle såkalt ansvarlige partier her i landeter at folks 

kjøpekraft skal gå ned med ei månedslønn. Hvilke kvinnepolitisk e 

virkninger vil dette få ? 

* Det vil sjølsagt ikke bli l ettere å leve på ei kvinnelønn . 

Kvinner vil fortsatt ikke være fullt ut økonomisk sjølstendige 

personer, men vedheng til en familie. 

* Når folk får dårligere råd - og lønnsforskjellene mellom menn 

og kvinn er opprettholdes - vil det tvinge seg fram et møn ster der 

menn jobber mer overtid for at familien skal klare seg, mens den 

lavtlønte kvinnen blir den som tar deltid for å ivareta hus- og 

omsorgsarbeidet. Den kjønnsmessige arbeidsdelinga, både på 

arbeidsmarkedet og i familien, vil bli opprettholdet, kanskje 

skjerpet. Folk vil rett og slett ikke ha råd til likestilling i 

familien. 

Erfaring viser at når lønna går ned, forsøker kvinnene ofte å 

opprettholde familiens levestandard ved å erstatte tapt 

kjøpekraft med eget arbeid: Bake brød i stedet for å kjøpe, sy 

klær i stedet for å handle konfeksjon. Avisnene er allerede fulle 
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av gode råd om hvordan vi skal få pengene til å strekke til ved å 

handle planmessig, sammenlikne priser, dra dit det er billigst. 

Det avisene ikke sier, er at dette betyr mer arbeid for noen , 

fortrinnsvis for kvinner. 

Alt dette betyr at kvinnebevegelsens strategi ikke kan vær e 

en snever strategi, skilt fra de andre store, politiske 

spørsmåla, dersom den skal tjene flertallet av kvinner. Det betyr 

også at hovedkrafta i kvinnebevegelsen må være arbeiderkvinn e ne, 

som rammes dobbelt av det politiske og økonomiske systemet vi 

lever i, og som ikke har noen mulighet til å klatre vekk fra 

virkning e ne av det. 

En slik kvinnebevegelse med arbeiderkvinnene som hovedkraft 

vil ha en enorm politisk betydning, særlig i den situasjonen vi 

står i nå. Hvem rammes hardest av høyrebølgen og angrepene på 

velferdsstaten ? Hvem rammes hardest av et økonomisk system der 

det legges lønnsomhetsmål på alt, og der vanlige menneskers behov 

ikke teller som grunnlag for politiske beslutninger ? Det er 

kvinnene, både som u·betalte omsorgsarbeidere og som 

lønnsarbeidere. Derfor kan vi vente oss en mer innhitt motastand 

fra kvinner enn fra menn, vi kan vente oss at de vil vise seg som 

ei mer samfunnskritisk og radikal kraft. Men dette potensialet 

for motstand kan ikke utløses uten at kvinnebevisstheten og 

kvinneorganiseringa kommer inn i bildet. Kampen for ei kvinnelønn 

det går an å leve av, suger f.eks. næring, ikke bare fra 

forbitrelsen over å være "lavtlønt", men også fra raseriet over å 

bli lavere taksert fordi en er av feil kjønn. 

En slik kvinnebevegelse kan ikke nøye seg med å arbeide 
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innafor systemet. I stedet må den bryte med de økonomiske og 

politiske premissene systemet bygger på. Godtar en premissene , så 

forsvinner kvinnesakene ut av synsfeltet. Da blir f.eks. 

nulloppgjør, lønnslov og kommuneøkonomi økonomisk politikk, men 

ikke kvinnesak. Og her ligger e n av de viktigste grunnene til at 

det er så vanskelig for kvinner i posisjoner å utøv e reell makt: 

til fordel for kvinner f~est. Ved siden av d e n di si plinerin ga du 

blir utsatt for fra et mannsdominert system, og som gjør det 

svært tungt å være en konsekvent: kvinneforkjemper, komm e r også 

det at kvinnekampen krever et radikalt brudd med gjengse 

p o l i t is k e p re m isser p å o mr å d e e t t er o m råd e . Ikke m in s t g j e .l d er 

dette økonomisk politikk. Kvinnesak er ikke et særområde som kan 

plasseres i en egen boks og behandles for seg. Kvinnesak krever 

en omvurdering av alle store samfunnsspørsmål. 

Kvinner tilhører ulike klasser, og har d e rmed ulike 

interesser på viktige områder. Det vil nødvendigvis måtte skape 

skiller. Å stikke disse motsetningene under en stol i 

søstersolidaritetens navn, det vil bare bidra til å gjøre 

kvinnebevegelsen tannløs og ufarlig, det vil hindre at den 

utvikler det potensialet den bærer i seg: Muligheten til å bli en 

stor, samfunnsmessig bevegelse som kan forandre jordas ansikt. 

Samtidig er det viktig å skape allianser der det er mulig. 

Her vil jeg bare nevne ett spørsmål der en slik allianse burde 

være mulig: å redde krisesentrene fra nedlegging. Vold mot 

kvinner kan ramme oss alle, uansett samfunnsmessig posisjon. 

Volden mot oss er et av de åpneste og råeste uttrykkene for at vi 

fortsatt er an~enrangs mennesker. A 1- 1 e kvinner er 

krisesenterbevegelsen stor takk skyldig for at den har gjort vold 
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mot kvinner til et politisk og sosialt spørsmål, for et den har 

sagt nei ! dette kan vi ikke godta . I forhold til dette e r summen 

det koster å holde krisesentren e åpne, småpenger . 

Og vi har alle intere s se av å kjempe mot usynliggjøringa av 

kvinner, av alt kvinner g jør og står for. Jeg tror d e t bor et 

raseri i oss alle, e t ra s eri vi må bruke godt i tida som komm e r. 

I tråd me d det vil jeg avslutte me d et dik t jeg har kalt. 

"Truselbrev". 

6 

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2016



. .. 

,~'"A<'';r.:-~r~~~~~~~~~}~?\'li\,~~pf~~ 
. \ - - . 

Truse l brevs 

Det var den høsten 
jeg ble så RASENDE 
og så mye mer i live 
enn noen gang før, 
toogførti år 
den alderen 
da en går inn i rekkene 
av de usynligste 
blant de usynlige, ~ \_ 
kjønnsløs, maktesløs, en skrue løs. • 
~en jeg skal plante meg 
i synet på dem 
så de ser soler og 
og gnistrende røde 
uten ende. 
Jaggu skal jeg det 

stjerner 
flekker 
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l HvKOrsgår kvinnekampen? 
N

ordisk Forum har 
vist at kvinner kan 
samarbeide på tvers 
av skillelinjer. Det 

har også vi~t at kvinner er 
blitt mer utålmodige. Kvin
nekonferansen ble til net-

. topp på grunn av dette. 
. Det sier Sigrun Hoel l 
Norsk Kvinnesaksforening. 
Vi har samlet Sigrun Hoel, 
Siri Jensen l AKPs kvinne
utvalg, Fakhra Salimi fra 
Foreign Womens Group og 
Trine Thoen fra Kvinne
fronten til en oppsumme
ring av Nordisk Forum og 
tanker om kvinnekampen \. 
fremover. 

Ulikheter, 
fellesskap 
- Det var spennende at til 
tross ror mange ulikheter 
mellom alle kvinnene som 
deltok på Nordisk Forum, 
har vi mye felles å kjempe 
for. For å ta noe konkret. så 
ble vi enige om å komme 
fram til en felles nordisk ak
sjon mot porno, sier Trine 
Thoen. · 

- Noe som kom fram på 
mange seminarer var en 
~or interesse for visjoner 

. ' 1 et nytt samfunn. Og des-
. . ten stor misnøye med den 

offisielle likestillingspoli
tikken i de nordiske land. 
sier Siri Jensen. 

- l media og i den offisi
elle verden eksisterer ikke 
kvinnebevegelsen . Nordisk 
Forum har vist at den fins. 
og at den er blitt breiere og· 
sterkere. og at den består 
av veldig mange forskjelli
ge kvinner. Kvinnebevegel
sens mangfold og styrke 
kom godt fram, påpeker 
hun. 

Fakhra Salimi er ikke 
enig i det siste. 

- Jeg følte at styrken i 
kvinnebevegelsen Ikke kom 
fram. Jeg savner at detikke 
kom noen konkrete krav fra 
hele Norden ut av Nordisk 
Forum. Innvandrerkvinne
ne var de eneste som kom 
fram Ul felles krav. sier 
hun. 

- Der er jeg uenig med 
~e~et-v-ille-v-ær-t-v·anske 

'Y/- lig å komme fram til Cel
: · ·. les krav. Men det viste :VJ at det er Celleskap tross 

' ulikheter, sier Sigrun 
~'l. 

rine Thoen mener også 
at det ville vært vanskelig å 
komme fram til noe enhet
lig, og hun vet Ikke om del 
hadde vært ønskelig heller. 
Hun forventet seg det ikke 
av Nordisk Forum. 

- Jeg mener det er for 
tidlig å utarbeide et slik 
«manifest» med felleskrav. 
Dessuten måtte Nordisk 
Forum hatt et helt annet 
opplegg for at det skulle 
kunne gjøres. Men jeg me
ner det er for tidlig l forhold 
til hvilken kjennskap kvin
nene i de nordiske land har 
hatt til hverandre og nivået 
av samarbeid mellom dem. 
Det er nå kontaktene skal 
brukes for å finne ut av fel
les krav og formulere dem . 
sier Siri Jensen. 

Felles kampsaker 
-Det /rom imidlertid/ram 
at kvinnene i de nord~•ke 
land har en del kampsaker 
fellesr 

- Kampen Cqr å bedre 
kvinners lønnsforhold viste 
seg å være en sentral kamp
sak i hele Norden. Kvinnene 

Hvilke visjoner oa Nord Uk Forum.-for -kvinn.eka.mpe" fr6mover: Hva erde v_i~tigste kampsakene fo_r ~uinnebe ueqelsen i Norge nå . 
D~ku.sjonen kretset rundt di.sse .spør.sm<ilene. F.v. Trine Thoen, Sagrun Hoel, San Jen..senog Fakhra Sahmt. FOTO : OLA SÆTHEA 

var også samstemte ror å vegelsen. Innvandrerkvln- disk Forum må følges opp Trine Thoen sier at Kvin-
bevare velferdsstaten, ror- nenes bidrag til Nordisk på to plan. nefronlen har de samme 
teller Sigrun Hoel. Forum var nettopp at vi sat- - Det ene er diskusjon kravene, og føyer til porno-

Sir! Jensen skyter inn at te farge på det, understre- om alternativ framtid. Det kampen. 
kvinnene definerer vel- ker Fakhra Sallml. fins allerede et prosjekt for - Alle de kravene kvln
ferdsstaten på sin måte. Sigrun Hoel sier at alle på alternativ framtid. VI l ne bevegelsen har still gjel
Som inkluderer ror eksem- Nordisk Forum ble særlig AKP skal også l gang med der også lnnvandrerkvin
pel barnehager. og som oppmerksomme på inn- det samme. Del er viktig al ner, men jeg vil legge til en 
ikke bygger på gratlsar- vandrerkvinnenes sl tua- det jobbes med delte på,. sak. Det gjelder arbelds
beidende husmødre. Hun _sjon da de demonstrerte bredt grunnlag. Det andre markedet 1 Norge. Jeg har 
synesdetervlktigatkravet fordi Nordisk Ministerråd er å følge opp konkrete sa- sagt før at arbeldsinarke
om seks timers normalar- utelot å nevne Innvandrer- ker. Vlharsettatvlerenlge det både er kjønnsdelt og 
beidsdag fikk stor opp- kvinner l sin handlingsplan om sekstimers dag, selv- rasedell. Det må :jobbes 
merksomhet på kvinne kon- for likestilling. stendig status ror Inn vand- mot begge deler. Saker som 
reransen. FakhraSa,llmlpåpekerat rerkvlnner l Norge og å få rammer lnnvandrerkvln-

- Bevegelsen ror seks ti- det er viktig å ha lnnvand- opp kvlnnelønna, sier Siri ner spesielt må komme 
mersdag som oCCislell er rerkvlnnene og rasisme 1 Jensen. klart fram i kvinnebevegel-
vedtatt død, er 1 høyeste bakhodet ved neste konter- Hun er opptatt av al kvin- sen, sier Fakhra Sallml. 
grad l livet. Men den jobber anse. nebevegelsen knytter - Det er et godt kllma for 
ikke gjennom oCCislelle ka- Andre kampsaker del vis- kontakt med kvinner i fag- samarbeid på tvers av or
nater som LO. At kravet er te seg var felles l hele bevegelsen, og synes det er ganisasjoner nå. Kampen 
levende ble synliggjort på Norden er kampen mot por- synd alle faglige aktiviteter ror seks timers dagen , økt 
Nordisk Forum for de som no og kampen for å bevare på Nordisk Forum foregikk kvinnelønn og forlenget 
var der og ror alle andre . og styrke krisesentrene. l ett hus, litt utenfor resten svangersskapspermlsjon 
Det er noe vi kan slå l bordet Mange skrev under på un- av aktivitetene. er de sakene Kvinnesaks
med. sier Siri Jensen. derskri-Ctsllster for bevllg- - Det er ikke el skille foreningen har satt øverst, 

Trine påpeker al lnler~oge.r...tll..O.slo.Krisesentei'--Skapt---av -NoFdt-sk--:-F-orum.-rortetrerS1grun Hoel. Hun 
sen for å bevare miljøet som er truet av slenging l. men et skille som Cms. som legger Ul at usynllggjøring 
kom tydellg fram på kon- september. · kunne vært løst opp på Nor- av kvinner l media er noe 
feransen. disk Forum. Det er viktig at alle kvinneorganisasjonene 

_ Jeg synes del er veldig Norsk kvinnekamp kvinnebevegelsen og kvin- etterhvert har bUtt opp-
beklagelig at rasisme Ikke - Hva vil dere si er de vik· ner l fagbeveg_elsen nå merksamme på og vil jobbe 
ble tatt opp som felles pro- tioste sakene for kvinne be· kommer sammen på u for- med. 
blem. Det ble tatt opp av veoelsen i Noroe når Oo mell basis og j~bber fram Nytt Nordisk Forum er 
innvandrerkvinnene som hvilke strategier bør vel · kvlnne-samarbetd . .. på planlagt om rem år. 
var der. Del viser at del ik- oesr grunnplanet. sier Stn Jen- MARIETTE LOBO 
ke er prioritert l kvinnebe- Siri Jensen mener Nor- sen. 
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