
TIL KVINNEANSVARLIG/KVINNEUTVALG I DS-ene. 

Hei. Vi tenkte at vi skulle skri ve noen ord ti·l· dere om hva 
vi holder pA med, ~lik at dere kan se at vi lever og slik at dere 
kan få sjanse til A kritisere prioriteringa vår. Vi skriver om 
møter, det høres kanskje rart ut, men det har seg slik at vi 
er veldig travle på hver vår kant, så vi har møter sJelden, men de 
er godt planlagt og høyt p~ioritert. Vi satser mye pa A lage 
ma~eriale om det vi har diskutert. 
Mars: Da hadde vi møte om kvinnene og tariffoppgjøret og kam~n fo 
arbeidstidsforkortelser 1.mai. Det resulterte i en tilleggsartikkel 
til Arjo-serien om arbeidsløshet (den skal bli hefte) pluss en 
uttalelse om krava til Hotell&rest. pluss en om 1.mai. Pluss at 
det vil bli laga skriftlig materiale etter kurset ofu Kvinnespørs
mAlets plass i fagbevegelsen. Innledninga fra utvalgsmøtet vil bli 
trykt. 
Apri~:Vi skal ~a Tøte.om kv~nne~ndertrykkin~a i part~et, mAlretta 
pa tlltak for a fa kvlnner 1nn l ledelsene l hopetall. Og opp
legg for mannekurset som er i mai. 

Dessuten skal vi ha møte om internasjonale solidaritet. 
Hvordan argumenterer yi for internasj. sol. i kvinnebevegelsen. ~ 
Situasjonen for kvinn~i den J.verden. Hvordan gA mot argumentene 
"vi skal bare støtte kvinner". Hvordan argumentere for støtte til 
kvinner på en riktig mAte. Dvs forhold~t mellom kampen mot 
imperialismen og for kvinnesolidariteten. Det blir et kurs om dett1 
i begynnelsen av juni. · 
Mat: Om kvinneorganiseringa, spesielt ~F. Hva var grunnene til at 
KFarbeidet gikk en god del tilbake. Om behovet for en landsom-
fattende kvinneorganisasjon, og hva slags plattform bør den 
ha? Vi er veldig for A sliss for at KF blir bygd over hele landet. 

·~ Juni: Et møte om politisk økonomi, emnet er ikke bestemt. 
~ Et møte om kvinnepolitikken i den· nye fqrslaget til prins.progr. 

SA jobber vi med saker som vi ikke har som hovedpunkt pA møtene. 
Det skjer i undergrupper og mellom enkeltpersoner og diskuter e s 
pA AUmøter i utvalget: · · 
Fram til sommeren: Un...;dersøke forholda til innvandrerkvinner. 
Virker svært pretensiøst, men arbeidet rnA vi begynne på. 

Kvinnene og krisa: Hva blir. framtida for kvinnearbeidsplassne. 
~ 
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Kampen for arbeidsplassene. Kvinnebransjenes framtid. Organi-
seringa av arbeidsløse kvinner. · 

·2 ~Oppsummering av Smars. (Her rnA vi få rapporter fra dere). 
~ ~ ' 
~- QJ 

~Verneplikt. Skal antakelig opp i Stortinget i mai/juni. Vi har 
~]bare tenkt å lage et hefte og prøve å delta i den alminnelige debc: 

C!~~ Pornokampen kommer vi ikke til A. dikutere mye. Det er ikke fordi -.}. 
~fvi synes den er uviktig sjølsagt, men det er fordi vi vil ~ 
~~prøve å få pornobevegelsens aktivister organisert i KF, så vi 1 

u; diskuterer det i steden. ~ 

~~Kampen for 6 timers dagen og taktikken i den forbindelsen har 
~ vi et ganske godt grep om fortløpende. -~ 
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~~ Nå.har mange kvinneansvarlige og noen utvalg jobba ei stønn. 
~ Dere har ganske sikkert mye å fortelle oss om både bra ~ ~ 

CV ~ 
tfJ res ul ta ter og store 'problemer i arbeidet deres. Kan dere ikke , ..., 

0 skrive litt til o~s. . P.S. Det er snakk om å lage e~ . ~ ~ 
intern kvinnekonferanse etter sommeren for kvinneansvarllg lD 
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