
OM MANNEKON.Æ'ERANSEN OM KVINNEPOLITIKK 

HVA ER DET SOM SkJER~ 
Er det et kvinneopprør i partiet? Hva retter det seg mot? Er det 

sant at vi kommer fortere til kommunismen hvis kvinnene står i 

ledelsen under sosialismen? Eller er dette påstanden uttrykk for at 

tanker om at kvinner er bedre mennesker enn menn? Er det sant at 

kvinner utgjør halvparten av arbeiderklassen? Det er jo bare 1/3 av 

kvinnene som har full jobb? Men hvis de er halve arbeiderklassen: 

Hvorfor er det viktig å vite det? Når vi har en politikk for de 

lavtlønte, så har vi jo automatisk en politikk for kvinnene, hva er 

vitsen med å si at dette er kvinnepolitikk, den gjelder jo menn 

også? Hva vil egentlig kvinnene med kvinneopprøret sitt? Kvinnene 

sier jo bare nei når vi vil ha dem med i ledelser, når vi ber dem -~ 

om å lede møter og holde appell? Er det ikke en del sutring fra 

kvinnene uten at de vil gå i spissen sjøl og ta ansvar? Hva skjer 

egentlig oppi huet på damer når de trur at de ikke får til ting? 

Går det an å gjøre noe med det? 

Det finnes mange flere spørsmål. Har vi noen svar???????? 

Ja, vi trur vi har noen svar. Men dem vil vi gjerne diskutere med 

DSene. Det er derfor vi har innkalt en konferanse om kvinnespørsmål. 

Vi kunne ha innkalt damer. Når vi ikke gjør det, er det 

fordi mange damer diskuterer slike spørsmål mye, formelt og ufor

melt, s ~ imellom. Men diskusjonene er ikke blitt hverdagskost i 

organene, i DSer, utvalg, styrer. Derfor trur vi rå en diskusjon 

men innflytelsesrike menn i DSene. Vi trur på at vi kommer et skritt 

videre da. Derfor er dette kurset en tillitserklæring til partiets 

menn, kurset er ikke et "ta-rotta-på-menn"-kurs .... 

HVEM skal komme? Et mannlig AU-MEDLEM skal komme. Hvis 

kameraten ikke sitter i AU, vil DS få vanskeligheter med å trekke 

lærdom av kurset. For kurset kommer forhåpentligvis til å vise at 

det vi skal diskutere, griper inn i DSAU sitt daglige arbeid. 

.____. 

HVA SLAGS MANN? Det finnes jo menn og menn. Hvis dere har 

en mann som veit mye om kvinnenes kår i Norge, som har engasjert 

seg i prinsipprogramdebatten om kvinnespørsmål, som bryr seg om 
o 

kvinnefagforeninger, som stadig reiser forslag om a diskutere 

kvinnepolitiske emner - så send ikke ham! For han veit mye fra før. 

Send en allsidig, erfaren kamerat som har drivi med mye annet. 

Det er dem vi vil prøve å nå med kurset. Partiet trenger ders hjelp 

til å drive kvinnekampen framover. 

Hvis DSAU er lure, så ville det ikke være unyttig å ta 

med kvinnene på råd når det gjelder å plukke ut rette mann. 
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DerB f&r ikke studier og forberedelsespapirer n&. De er av en 

slik karakter at de kan bli sendt. Men n&r de kommer, m& dere ta 

alvorlig p& & lese, kurset forutsetter at det er gjort. Men vi har 

satt opp en dagsorden: 

1. Den strategiske betydninga av kvinnekampen, for sosialismen og 

kommunismen. 

2. Hva skjer oppi huet p& kvinner? Eller: Hvorfor sier de nei, og 

g&r det an & gjøre noe med det? 

3. Hva betyr det for v&rt faglige og organisatoriske arbeid 

I DAG at kvinnene er halve arbeiderklassen? 
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Vel møtt! 
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