
KVINNEFRONTFRAKSJONEN SOM BLE ANNONSERT I SISTE KVINNE-

BULLENTIN ER UTSATT PA GRUNN AV KAPASITETSPROBLEMER. 

NY DATO ER 10 - 12 FEBRUAR. STED OG NØYAKTIGE TIDSPUNK-

TER BLIR DISTRIBUERT SEINERE. 

RESURSLISTA: 

Vi minner også om den resurslista vi jobber med. Det ville være 
synd hvis det bar e k o m med damer fra Oslo og de som vi ellers 
husker på. Vi vet jo at det fins en masse resurser rundt omkring. 
Det vi ønsker er damenavn som kan holde innledninger, seminarer 
e ll er lignende. Disse damene vil bli o ppringt og spurt om de 
ønsker å stå på en slik liste . Lista vil siden bli cli~ribtJert 
til f!2,gforeninger, kvinneorganisasjoner og bli brukt rra.r folk 
ringer til partikontoret for å spørre etter folk som kin Sl noe 
om et spesiellt tema . 

LO-KONGRESSEN: 

LO-kong r essen er neste år. Reglene for valg og forslag er nå 
endret slik at forbundsstyrene har større makt, og forslag fra 
klubber og foreninger kommer ikke helt til kongressen uten at de 
godkjennes der. 
Vi vil prøve å få til et initiativ for kvinnesaker og kvin
nedelegater til LO-kongressen . I denne omgång er det viktig at 
det blir sendt inn mange forslag om s e ntrale kvinnesaker fra 
grunnplanet som et sl ikt initiativ kan bygge på. Kopi av fo~slaga 
som blir vedtatt m.å_ sendes til oss , -fordi vi ska L prØ-JJs å få til 
å gi ut flest mulig av de forslaga som forbundene stryker ( ikk s 
bare kvi-nneforslaga ) . -
Frist for forslaga er satt av ds ulike _forbunda., rn...en er ca 
desember. 
Aktuelle krav er 6-timers normalarbeidsdag, kvinnelønna, 
kjønnskvotering i LO, kvinneorganisering i LO, krav om at LO tar 
opp både porno og seksuell trakassering som arbeidsmiljØspørsmål, 
offentlige barnehager, svangerskapspermisjon, styrka eldreomso rg , 
mot nedlegginga av offentlig sektor. 

Vi har ikke rukket å lage eksempler på forslag til nå, men det 
vil bli laget, og det er bare å kontakte oss for å diskutere. 

Dette var alt for denne gang 
Hilseh Kvinneutvalget · 
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