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<SEKSUALPOLUIK
Seksualpolitikken har som genstand både kvinder og mænd. Seksual
politikken l~etter sig mod at. undersøge de seksuelle relationer mel
lem kvinder og mænd" mellem kvinder og mellem mænd. Den retter
sig mod at bekæmpe undertry\l:kende
relationer og
roller, og den
"
.
retter sig mod at d~~inere og praktisere en ikke undertrykkende
seksualitet .
I forholdet mellem kvinde og mand vil vi skabe et ligeværdigt
forhold. også på det seksuelle område. Det sexsue11e er ikke et
så privat område, at man kan te sig,som . man lysters Vi må ar
bejde for, ~t der bliver en nøje sammenhæng mellem vores adfærd (
på det tradl tione1 t politiske område "og i parforhoJ,.det. Ens
(i
politiske holdning må også få konsekvens for ens privatliv.
Et godt parforhold, et godt ægteskab kan for arbejderklassen
• den bastion, hvor behovet for tryghed og kærlighed bli
udgøre
ver tilfredsstillet. Set i dette lys giver et tilfredsstillet
sexua11iv arbejderklassen bedre lcampmu1igheder.
Med nedenstående oplæg vil vi lægge op til en diskussion af vig
tigheden af en seksua1po1itik og indholdet i denne. Samtidig vil
vi gerne understrege, at seksualitetsdiskussionen også er en dis
kussion af vores egen seksualitet. Det drejer sig ikke kun om de
andre, men også om os selv.
I denne omgang vil ikke beskæftige os med, hvorfor de fleste bli
ver heteroseksuelle, mens andre bliver homoseksuelle, men her ind
skr~mke os til at diskutere sexua1i teten inden for det hetero.seksu
elle parforhold •. Ikke fordi diskussionen om bØsser og lesbiske ik
ke er vigtig, men fordi vi må starte et sted, og så starter vi alt
så med det, de fleste kender til: det heterosekSuelle parforhold.
Ii,',~
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SEKSUALITETEN§ PLACERING I PARFORHOLDET
,
Seksuallivet er en del af hele det saMspil - eller mangel på sam
me -, der foregår inden for et parforhold. De rammer, som kapita
len sætter for familien, har også indflydelse på de seksuelle rela
tioner, og de modsætninger, der iøvrigt findes inden for parfor
holdet slår igennem i seksuallivet.
Det er f.eks. en kendt sag, at det seksuelle samliv kan gå helt i
stå i lang tid efter, at et par har fået et barn. En lang række
faktorer har betydning her ud over dette, at fødslen kan have med
ført fysiske gener hos kvinden: Søvnløse nætter, usikkerhed over
for opgaven, skuffelse fra kvindens side over, at hun står mere

..

alene med barnet l end hun ha.vde regnet med, dette. a t man

g~',r

så

meget op i at være "far" og "morll, at man har s"vært ved at finde
tilbage til

n manden"

og

u

kvinden" i

~forholdet

etc. etc.

Hvis vi på et tidspunkt får lØst op for væsentlige problemer i
?arforholdet, kan det sil:abe grobund for et bedre sel<sualliv l på
samme rdide 30m større åbe.rJ'led og forståelse :på det seksuelle om
råde l:an gøre, at man får lØ~.t op for andre problemer, der el
lers var gået i hårdimude. Men det er vigtigt at understrege. at
de seksuelle rola tio118r må analY'seres og tages op selvstændigt.
De seksuelle relationer udvi!lles ikKe automatisk i tallt med an
dre sider af parforholdet.

HVORFOR EN SEXU&LZOLJTIK?
Sex er et menneskeligt behov, der skal tilfredsstilles, og sexual
driften er desuden en 11\6dvendighed for menneskehedens I'ortsatte
beståen .

•

Under hvilke former, denne sexualitet dannes, bestemmes af den
kulturelle og ideologiske opdragelse. Vi opdrages til. at hetero
sexuelle forhold er dei; naturligt. Vi opdrages også til, at det
sexuelle er mere eller mindre tabu. P.gerne
advares mod at blive
,
.gravide. ~Ilen det er nok de færreste af os, der er opdr~ges til, at
der er to sider af selcualiteten. Der er forplantningen, og der er
1;>..ehovstilfredsstillelsen. Den lettere adgang til prævention
og muligheder for abort giver bedre betingelser f'or, at behovs
tilfredsstillelsen ikluL·overslcygges af graviditetsangst.
Den foretrukne præventionsmetode er p-piller, dernæst spiral,
hvorimod meget få bruger pessar. Da kondomer og sæddræbende skum

J.....lv(

kan købes uden forudgående lægebeSØg er det vanskeligt at få over
blile over forbruget af det. (A t prævention og .abort iKKe er risikO
fri lader vi ligge her,
SEXUA;U'I'E'f - HAGE EUER NYD.Jrr.?E?

Utallige undersøgelser viser, at fo~ mange kvinder er nexualiteten
eller samlejet til for mandens skyld. Det 11'prer ned, når man er
gift, men kan WBre forbundet med ligegyldighed eller afsky. Men
manden vil jo så gerne:
Den nye kvindebevægelse ha.r be·t~'d.e't, at levinder vil stille k:ra'l til
deres eget liv. Det betyder, at kvinde~ nelv vil definere deres
egen sexuaJ.itet cg: behov.
stiller ler2.'[ om orgasme, ikke kun i_
teknisic forstand, men en total Qr,~sme. hvor den fysiske udl.;sning

li

•

går sammen med en følelsesmæssig tilfredsotilIeIse. De færreste
~

kvinder får noget ud af et samleje i missionærstilling uden for
spil.

1+
Dette kommer på den ene side til udtryk i den perverterede kvinde
opfattelse i pornografiep og på den anden side i de kvindediskrimi
nerende reklamer. P ga., det stigende arbejdstempo og frygt for af
skedigelse nedslidesårbejdskraften både fysis\~ og psykisK. De eks
tremt dårlige vilkår på arbejdsmarkedet kan også medføre.en stig
ning i prostitutionen. men den gængse udvej er. at kvinder - i"ke
mindst de unge - tvinges ind i moder- oe husmoderrollen. Den op
pudsning af den traditioflelle Kvinderolle, som kapitalen har en
øjeblikkelig interesse i at understØtte. er også en trussel mod
de tendenser, der peger i retning af en ikke-undertrykkende sexu
alitet.
Men ikke kun kapitalens interesse i at splitte kvinder og m~~d i
a,rbe~derklassen ved at forSØGe at fastholde kvinderne i elen tra
ditionelle kvinderolle lægger op til en kØren videre i de gamle
roller.
Den.samfundsmæssige udvikling gør det også. Det monotone, tempo
opskruede, uvedkommende arbejde, angsten for at miste jobbet, dvs.
stigende krav til arbejdskraften og krav om - især for kvinderne
at klare at tage sig af børnene og hjemmet. pumper både kvinder
og mænd for overskud. I hjemmet skal arbejdskraften restitueres,
så den kan klare arbe j det maste dag. Den skal spise, hvile ud.,
snal,ke, have afløb for de ophobede aggressioner i måske mod ar..
bejdssituationenL og sove. ~!i1fredssti1lelse af de sexuelle behov
er en del af restitueringen. Hvis man er hårdt hh1ngt op både
ude og hjemme - og det er der mange, der er' i dag - så er der nog
le umiddelbare samfundsmæssigt SKabte barrierer for at, kunne gi
ve sig i kast med at udvikle en anden sexualitet.

AFSEXUALISERING
At en omdefinering af sexualiteten og en anden sexualpolitisk
pral(sis er en længerevarende proces, burde være indlysende. Det
er århundreders kulturelle arv, der Skal gøres op med. Det kan
som nævnt ovenfor også knibe med at få tid nol, til hinanden ,når
man har arbejde, bØrn og politisK arbejde. De sexuelle problemer
får ofte lov til at ligge, fordi de er s~e at tage Op. vi bliver
såret på vores forfængelighed, når partneren anfægter vores
sexuelle formåen, men også fordi de l~an være tidskrævende at for
søge at løse.
'Det er il:ke nok, at vi er bevidst om de gamle sexuelle roller 
det er selvfølgelig en forudsætning for at
kUill1e ~~dre dem 
men det er vanskeligt at stille et brugbart alternativ på
benene. En af. de faldgruber, man kan falde i, er afsexualisering.

7,

,
...,"

:3
.

,"

';-'0'

Alt·så':i1lå'vi' formiIHh"e: jeg ,:an lide det på. den og den n:lide, ,Tf)E;L
viJ;,ogr,,m ,wre aktiv. Jegvil':U,ke blot ligge og tag~i~lod?i'til,
fredsst":i-lle ,iM.in 'mand uden selv at få noget ud af' det~
. /'i·

',.'.

For ;,vincl.er, sem bliver bevidst om I,:vindeundertrykkelsen ogsa på
det sexuelle område, vil der !·::omme en proces, hvor:.. den
,gamle
sexuelle rolle bliver forl,astet: ne,i til bare at være genstand
for mandens scxuelle ii,toresser, ne,i til passivitet, Hen hvad sli?
Over for bevid's:te "og" sel :V:~·t:~;;~ndige kvinder };;an m~ndene ikke' længere
Give erobrerens og forførerens parti. Også for mændene melder

spørgsmålet sig: hvad så?
For begge parter gælder det, at de hver. for sig og saremen ma finde
ud af deres egne behov og 1>nsker. Vi må bekæmpe 6vnt. sadistish-.e
og masochistisr~e tr~~'sk hos hinanden og sammen :p~aktisere en.. an.d~~l
sexualitet. Dette gælder såvel i den daglic;e omgang med hinanden ..
og med andre t og n2.r vi g'ar i Gene: sammen. \,'i skal udvikl,e en
anden sexuel identi~
Alle vil vide, hvor llans!{eligt det er a t skulle gi ve udtryj, for
sine rv,lelser og be'ov :;lundtligt, især hvis rran aldrig har gjort det
fØr. l(;en samtidig er det nc,ldvendigt for at få et ligeværdigt for
hold, Dår vi g,å.r i seng S8.mmen. Hvad kan jeg lide og hvorfor?
At vi stiller og besvarer d~'t sp.1Jrt:::smål. er en foruds-2,;;tning for,
at vi Nide kan give og modtage i overensstemmelse med ec;ne og part
nerens Ønsker. Den st?~rre sexsuølle. ?\bel1hed har ogca betydet, at
sexualitetsbegre1::et er blevet udvidet. Som allerede nævnt er den vig
c
l an cl.,vlnclng
• .•
~4 og "f· or~plantn~ng
•
•
.
·
t ,:tgs"t.e
~ a +. . ~.u..~
S0.:;';U~~J.~
~(an
s j(l• 11 es ao.'
teknisk muliggjor i ; gennem pl'c;cveni;ion, d.vs. at den se xuelle til:
fredsstillelse også er et m:ål i sig se.lv j':1.en sexuali tet er også
andet end eelve fokuseringen på kØnsorganerne l),nder samlejet. Det
er Ømhed, de blide kærtegn. omfavnelserne, strøg over h{,rct, let
I

ber\\ring af armen osv. Det flr retten til også ror mænd at vise
deres f'f leIser. Det er et opg,;;r med det barske mahdsideal, idealet
om at kunne Il:lare enhver si tua.tion uden' at "fori;række en mine. Det
er retten til at vcere blid og ·fØlelsesfulrL DeT. bl" et opgør med s'te
reotype mands- oC !cvinderolliir.· For mæfldene er retten til"~g accept
af et anden oe; nesrt forhold til deres børn et meget' kontarlt . og 'p;''':
.'

"

si ti 'It udtr3']{ for denne igangværende omdefinering af kØnsrollerne.
En' modgående tendens er udtrykt i ;,tiie:r'Jlnomenet: Greaseb~lgen.
hvor mænd er T,',ii:I:D og kvinder er KVI:mE1{. båd e i adfærd
påldæd
..
ning.

og

Der spel;:uleres o tiS D. i den tilsynela2lenclc·sexuelle åbenhed.

",

:";

5
!'Iår vi forkaster den hidtidige sexualitet, forkaster at kvinden s;;al
stå til rådighed for manden, når vi forlanger af hinanden, at vi ud
trykl;er vores behov, at både kvin .en og manden er aktiv, at vi ek_s
perimenterer med ~re stillinger, ~ samlejet er andet end den fysis
ke udlØsning, ja, så kan vi havne i den situation, at vi stik imod
vores hensic;t ik1,e virker til træk -ende på hinanden længere. I vores
forsøg på at blive lige ogEf<'\. på
sexuelle område !mn konsel;vensen
blive, at vi kommer til at fØle oS som kammerater og ile\;e som elsken
de. Det sidder ret dybt i os, at i selve s exualakten , er vi mest tryg
ge ved det gamle spil, ved de-t som vi kender så godt; forfØrerens og

d~t

c.en forfg,rtes rolle. }:vi:", det forholder sig sådan, at vi savner det
gamle spil, at til træ!cnin:'1en forsvinder 'under de nye former, så må
vi indr'Mmne det over for os selv 0[; hinanden, ellers har vi ingen
TIJulighed for .at ændre det og bekæmpe den undertrykkende sexualitet.
Der ligger også en opgave i at analysere det "camle spil" for at fin
de ud ad, om alt i dette må betegnes som undertrykkende eller om der
•

er aspekter i det, som vi gerne vil bevare og hvorfor.
~benhed er alfa og omega, når vi vil lave os selvom, og det vil vi.
i'I'en vi sl,al il'.ke bilde os selv eller andre ind, at det bare er en
lane, fremadskridende proces uden tilbagefald. Vi sleal indrØmme, hvis
vi har en del reaktioIl'~re synspunkter !lå det sexuelle område a la:
kan bedst lide blonc.iner med langt hir, foretrækker ih:ke-alt-for-vel
formulerede kvinder, kan eodt lide at have politisk bevidste kvinder
som kammerater, men har ikke lyst til at eå i seng med dem - og for
kvinder: kan bedst lide en stor stær!, mand, jeg tran pu.tte mig ind til,
foretrækker at manden er den dominerenC',e på alle områder.
Normalt er der ingen, der direkte giver udtryk for dette, men holdnin
f:erne elcsisterer i større eller mindre grad.

Evad forstår du ved sexualitot?
2. 31-:al KAP have en sexualpoli til,? Hvordan skal den prioriteres i for
hold til ".vindepolitiki(en? i forhold til EAP' s øvrige politik? I
L

hvi1l\:et re~i kan den udkemrpes'? Hvad skal den indeholde?
J. Hvordan arbejder du selv med at definere og praktisere en anden
sexualitet? Hvordan definerer du dine behov? Hvilf,e l,rav stiller
du?
4. Den russis!ce marxist Alexandra !':ollontay har udtalt, at kammerat
skabet i otægtesleab er vigtigere end lidensKaben. Hvad mener du
om det?

,
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SLL's OPSlli1MERING AF DISKUSSIONERNE OM KVINDEUNDERTRYKKELSEN OG
LIGESTILLINGSKAMPEN.
Denne opsummering er ikke et referat af alle d.e synspunkter og
konklusioner der er kommet frem i gruppediskussionern~. Det vi
har prøvet på, er at sammenfatte de væsentligste knud~punkter i
diskussionerne, således at hele lejren får et overblik nver hvor
ilinngt vi i hovedtræk er nået, Det sidste ord er ikke sagt. Er
der væsentlige ting der er forkerte eller mangler, vil vi i SLL
gerne vide det; på vægaviser og her i røde stjsrne er man vel~
kommen til at give sit besyv med.

... ...
-

SLL bad mandag morgen grupperne diskutere spørgsmålet om køns~
. kvotering. Vi kan opsummere at denne diskussion har bragt mange
oentrale spørgsmål på bane, og har hjulpet godt til en afklaring
af dem.
Ved kønskvotering forstår vi en formel retningslinie ~m ligelig
repræsentation af, ligelig adgang til jobs for mænd og kvinder,
r
'
Det er vores epfattelse at der efter mandagens diskussioner er
bred enighed om at kønskuotering ikke er en vej for kvindekampen,
fordi kønskvotering ikke rører ved de faktorer der gør at kvin
der er særligt undertrykke. Diskussionerne-nar derfor naturligt
rejst spørgsmålet om hvad det er, der gør at kvinderne er s~
ligt undertrykte. Hvad-er,-ae~-der gør at kvinderne har dobbelt
arbejde og er udsat for ideclogisk undertrykkelse i hjemmet, på
arbejde, i medierne O.S.V. ? Hvad er det, der gør at arbejder
kvinderne generelt set er dårligt stillet og kraf~igere under
trykt på arbejdsmarkedet ? Det er dybest set den ~!!~e_~Eb~j3~
~~!!g~ mellem mænd og kvinder, d'.v.s. det at kvinder har h?ved
ansvar for familie, hjem og børn. Det er det der gør at kVlnder
ne er undertrykt som de'er. Liegså længe denne ulige arbejds
deling eksisterer, vil kvinderne f.eks. have tendens til at få
arbejde hvor deres "kvindelige dyderlf kan bruges ( rutinearbejde,
pleje, pusse-nusse-arbejde, ufaglært arbejde, eller arbejde med
kortere uddannelse o.s.v.). Og ligeså længe vil kapitalen kunne
praktisere sin særligt hårde undertrykkelse af kvinderne både
økonomisk, ideologisk og poli t-isk.
. .
'.
Derfor mener KAP at.man skal føre kamp'f6r både på'ko;t og på
lang sigt at ~f~~atf~_s~n_~!ig~_~E~~id~d~!!gg,me~lem
mænd.. og
kvinder - det er ae'; vlfollb's,;·ar ved a1; Ilges:blllngskampR eT
linien' for kvindekampen.
.
. .,
!l:E~~i3g!!:E~f!E~~~E::~ ?
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Et andet synspunkt der. har været, fremme i disku'ssionen" er at
årsagen til kvindeunSleri;;rykkelsen er at kvinderne udgør en ar
bejdskraftreserve,·de} kan kostes fra hjem til arbejde alt efter
konjunkturene. Vores mening i SLL om denne forklaring er at den
er mangelfuld : For man må st~lle spørgsmålet : hvorfor er det
bl.a. kvinderne der er en letbevægelig arbejdskraf~reserve ?
DET er på grund af den ulige arbejdsdeling, hvor kvinderne har
ansvar for hus og hjem o.s.v. Forklaringen er osse mangelfuld
fordi den ikke fortæller hvorfor de mange kvinder, der i årtier
har været i konstant arbejde indenfor for eksempel industriexn,
er undertrykt. Og hvordan skal vi forklare undertrykkelsen før
kapitalismen, hvor kvinderne ikke var en arbejdskraftreserve?
Vi kan kun forklare kvindeundertrykkelsen ved at pege på den
ulige arbejdsdeling mellem mænd og kvinder som kapitalen idag
udnytter til at undertrykke kvinderne specielt.
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Når vi afviser kønskvotering som et middel, fordi det ikke
ændrer ved kVindernes grundlægg~nde t,vilkår, betyder det'
så at vi er ligegladE) med om kvinder !'løger IngndeJo"bs:el1er
kommer ind i fagfåreningsbestyrelsei:' f. eks.'? Osse' dette har
været diskuteret). grupperno.)1an er nået fr'em ti1'at vi selv
følgelig skal opmuntre progreMJive kvinder" til foreks,ernpe1 at
gøre sig gældende ifagl:\.ge organisl3tioner';'b1.a,.' for' ait'rejse
kvindekrav , menat v~ikkeskal :vælge kvinder ind illot fgJrdi de
er kvinder, Vi må v1.trdere spørgsmålet poli ti1;Ik ,: Vp d et'styrke
det fælles arbejd.e og vil det styrkekvindearb,e'jdet at vælge hen<;le,'
så skal vi gøre det. Derfor må vi også arbejde.fQ1' at få flere ,. ...
kvinder til at blive aktive på en progressiv linie. Vi Elå arbejd'e .'
på at få dem t i l at turde at stille op,' således at vi kan vælge
dem ind på et fagpolitisk grundlag.

!,!g~§!!!!~!}g§!E§'!!!E=E~_~!!L2!!!EM~E.
Hvad indeholder kampen for ligestilling ? Man er nået frem t i l
at det ikke ku:t).R er et spørgsmål om at slås for ligestilling J
forholdE til erhvervsfunktionen.Skal vi rejse krav dor påvir::"
ker ulige stillingen og.. gavner kvindernes kamp mod den silirlige
undertrykkelse, 'så' er der mange' felRte,r der skal. kæmpe!?' på :,
mod diskriminerende reklamer, pornografi, for længere og fuldt
botalt barselsorlov,. mod. fyringer på grund af graviditet, mod
den seksuelle unqertrykkelse, for ligeligt ansvar i:familiel1,
for børnepasning ved, generalforsamlinger, mod de negative sider
i den traditionelle kvinderolle o.s.v. Ligestillingskampenel' al
tså en bred kamp, der både indeholder kortmigtede og langsigtede
krav, på alle klassekampens felRter.
Sådanne krav kan kæmpes igennem i takt med styrken i klassen.
Det har været indvendt at kpaitalisterne vil omgå og udhule de
resultater vi opnår. Men det vil de jo altid prøve på, om det så
er lønkrav vi kæmper for, må vi slås mod udhulingsforsøg ved ra
tionaliseringer o.s.v.
§~E~~,§!E;Z!!.~!§~ ?

Særlig diskussion har der været om vi skulle stille krav der
særbeskytter kvinderne, f.eks. krav om beskyttelse af gravide
laboranter mod skadelige kemiske stoffel!, eller krav om løm ved
xx graviditetsundersøgelser i arbejdstiden, er det ligestillings
krav eller er det krav der kommer til at stille kvinderne dår
ligere fordi arbejdsgiveren skal tvinges til at tage "særlige",
ikke profitable hensyn til kvinderne?
Vi tror at vi kan opsumm~e em ret bred enighed om at vi skal
stille krav om særbeskyttelse i forhold til kvinderens bioLO=
gi ske funktioner g menstruation, gravidfutet, barsel o.s.v • .
Enten må vi opgive ~ rade kvinderne blive fyret eller fostrene
beskadiget, eller osse må vi tage kampen, der lis om andre kampe
koster kapitaliserne penge. Den nuværende barselsorlover jo i
øvrigt en særbeskyttelse, og den ønsker vi jo ikke afskaffet !

!,~g~~~!!1!~g_2g_fE~g~E~1~~_~Y2~~!~_?
Osse spørgsmålet " Kan vi opnå fuld ligestilling under kapi
talismen ?" har været diskuteret i næsten alle grupper.

. , ..

Det er et vigtigt spørgsmål fordi det giver nogle tid~mæ~~ig~
fornemmelser. i kvindekampen. Det er vores indtryk, at all.e . har "
svært ved at ;forestille sig: hvordan dEm reelH ligestilling "kil l
kÆne opnås så længe )capit<ili"mim hersker, 13pergxmålet er. så: bare
"hvorfor, ikk.e". To punkter har, været· fremme i' diskussionen •..
Far detførste:.under kapitalismens udvikling ViI der på.den
ene side' ske det at' flere og flere af de. funkti,cmer der tid
ligere var private viLblive samfundsmæssiggjort d.v.s. løst
af samfundet· soni helhed. (det offentlige, sundhedsvæsen er et .
eksempel), på den anden side skaber kapitalismen ikko fuld 'be":
sklJ)ttigelse, bg der vil altid .være funktioner tilbage som'det
ikke kan betale sig at samfundsmæssiggøre for stat og kapital.
Dermed v:j.l der, til '
"stadighed Være et materielt. grundlag
for at oprethol('J e" ,en :llige arbe jdsdeling.
For det andet: har grupperne'peg"t. på den ideologiske kamv.
kampen mod traditioner og fordomme der er meget meget mng~
varig og ikke kan føres til ende sålængevi har borgerskabet·
ven magten •.. "
Dette e:r;de X!l!imiæ: væsentlige grunde tiIlit kampen moc:! kvind~~
undertrykkelsen er l"lngvarig, og at en reel ligestilling. fØrst, .
vil kunne opnås når såvel de mate.rille faktorer (afskaffelse
af den ulige atbejdHsdel~ng) Dg 1doelogien er til stede.·· •.
Til disse. konklusioner vil Vi i SJJL'tiIføje at; når k:vinderne
er endeligt ligestillede , så er kVindefrigørelsen opnået.'
Når vi taler ,om ligestilling"jcamp. så er det fordi ligestil
lingen er den konkrete strategi, .,for" opnåelse af frigørels@.
,
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,13.? s t s gr,illllJ.§l.~"§2-:t&!,
Vier så mange kvinder
der må mødes nu og da
og dyrke den bevidsthed
som vi gerne skulle ha'
at gå på mænds præmisser
er ikke noget for os
det er ikke os der vrisser
for vi vil hellere slås.
Det gjorde v~ nemlig ikke i 60'erne
men nu er vi oppe på lakridserne
når vi har fået det hele lagt i rette folaer
så må vi håbe, at vor ny bevidsthed holder
så ska I bare se i So'erne
så er det slut med kompromisserne
JSyilJ.2 C'...~1<end= dH _~"&.etL~d.
vi har energi, vi kar strategi
""'.
gør de bundne kræfter fri.
.Jgå:ll var du fyldt med
ko~plekser og angst'
Vi slider ude og hjemme
du
følte
du
ikke
til kapitalens pris
slog til
men nu vil vi sgu gprne ha
du
var
bange
for
spørgsmål
det på en anden vis
Sar
handling
for brud
det er derfor at vi mødes
du
tænkte
hvad
er
det
j
eg
vil.,
i grupper som vi gør
og gi'r hinanden styrke
Kvinde kerid dit eget værd
så vi nemlig tør.
kvinde, rejs dig op og lær
vi
må sammen slås
De stille kyske piger er fortid
mo~ frygt og nederlag
heldigvis
vi må gøre det vi ikke tør hver da
nu er det os der vælger
kvinde kæmp f.ar at det sker.
hvem hvornår - på hvilken vis
sku' mændene blive bange
I går var du splittet af
så må de huske på
mistro af!, håb
at nye normer godt kan komme op
du tabte al kraft på din gråd
at stå.
du stod så alene med hele din tvivl
hvor
kunne du hente et råd.'
Der er en glædelig forskek
på dengang og så nu
Omkvæd.
når mændene siger noget andet
Du søgte din viden i mændenes kred s
er det for de er jaloux
forsøgte at gøre som de
vi sidder hemlig sammen
blev
skræmt af en agressiv
og definer' os selv
voldelig form
det private blir politisk
et
albuernes
galleri.
det er he1!_Eeelt.
Omkvæd.
(Se teori og praksis
skal altid følges ad
Overalt står kvinder med samme
d~ kneb for Marx og Bebel
problem
vi ku' nævne flere på rad
det har knust og slået ihjel
for Bebel tæve d konen
vi har brug for hinanden
nedbryd din bås
og hvad med Marx'es viv
men vi vil ha'et helt og
til kamp for at blive dig selv"
socialistisk liv.)

Det bedste, som jeg ved, rlR± er at
få lov at sove nær dig,
og vågne op og mærke at
du holder armen om mig.
Det gi'r mig kraft til at gå på
og slås for det, jeg vil.
Det viser mig, at også jeg
nok skal strække til,
og li'sådan kan støtte dig,
når vi to er sammen. .
Vel ønsker jeg, at jeg var sej
og aldrig bl~* forlegen;'
men li' s'å ofte er det dig, :S:NmxxRrlRll:Xmi;gxl'IrlxxR:(j:RNJ}:
lI!!g som leder mig ad vejen,
og kalder jeg dig af .og til
for en varm kanin;
så ligger der jo blot i det,
at du er blod og fi~,
og blidhed kræves også, hvis
·vi to skal kunne sammen.
Hvis vi kun sloges, du og jeg,
kuf kræfterne kun ødes.
Det er af dig med hjælp l'Ifxm±g fra mig,
·atvores børn skal fødes.
Vist klarerR vi os hver fx for sig;
men dog så er det klart,
hånd i hånd, så får vor kamp
en sådan vældig kraft,
at vi to sammen næsten kan
puste liv i døde.

Faa,aden.
Når du ser miG forførstegan(l;
nårjeg bare snak~er lØs
synes du jeg er så stærk
du vil være mig
men du s~al vide jeg osse er bange
du skal vide jeg osse gr<eder
søster jeg har brug for dig
Du tro!: j e(!; !mn ll:1are al t
problemer er intet for mig
noget jeg lMser let
du vil.,.

I

••

Jeg har forstand på politik
kæmper for de rette ting
min stemme blivor h(Jrt
du vil.

I

•••

Du synes min mand. er solidariE'.!c
mine bØrn helt OK
du tror vilever livet
du vil .....
r~en

RØster h0r nuM pR mit!':
se i mine øjne
det er jo dig selv du ser
du vilia .....

Tekst Jonna S'jlrensen
f~usik Bente Dichmann

FÆLLESSANG
Er du enlig mor i Esbjerg
sækretær i Tjæreborg
børnehavelærerinde
.
SkælsØr
icokkepige i
:IC!
'fi-::::::m:,.:-,·"1ær
...... _.. 'el... ..
'"~

~

S 1;aapr!rc

Vi må stå sammen, være stærke
i kampen for et liv
hvor alt er lige delt
og alle lever helt
Er du angst og gir din mandret
så han ikke går sin vej
er du angst og gir dæn chef ret
for at blive i dit job
Vi må stå sammen

l" •

I".

op med hovet sig din mening
gør det om og om igen
gør det hjemme, gør det ude
osse til dæn bedste ven
Vi må stå sammen •.•••
Så kan vialIe, mænd og kvinder
kampe sammen mod det system
hvor penge og facade
bestemmer vores liv
Vi må stå S3mrnen~IO
Er du husmor i Gjellerupplanen
ekspeditrice i Magasin
eller syerske i Herning
servitrice på den Gyldne Hingst
Vi må stå sammen ••..

(demos-pladen: kvinder i DK O
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Dette op l'.. æg <'.r ak.r·{'Jvet; a.f nog:lo ,\ktiv:i.at<Jr :i 'vont."l:la.t""'rb'jjd'~1: på
ø,ster"bro
lill/Ul.

r<H'l'lI1..n~H~.1.l3e

vil .f·o:l"·.luU";lntl:l.g g:l.,ro jer "n

0(;1;

st'"'<ier på i

".t

sådant arbe;jd,~.

dem,. lC'.egrænsnill1'.g,m i, opla)gget

OJ"

(»(,

a.f' de probleme.t'

hyordal'1. vi. b.a·)" i'O:I'.lIQ~tt a.t t:ack:

helt kI,u:·t; ",t dt,t: ];;uu tag",>:,

udg".ng~"

... rbeJdat på ØO)·tarbro og t i l dil>l.H :~ :Køb'mllavna elldv:!.d.,re ,ht d,

punkt i

'''1'f',:u'ingoI' vi. h:u" <,>,101't OPJ på nuvlJ'~r"ndQ t:Ldspunkt :l.kk" eJ, t:l.l'ltrække·

lJLg genru,marbe,jå'.ld(, og gennemdiskuter.'t,· I~:f a.l1e del~ bar været medl.
1~Lcl!~_2m_~~rell·t~~!J.~~E..,t21". .9:lLJ2.~:E~l~.!::.e;,.~J.t"'.!tt,,~~t~!1)!~!.bt.~ . t2,ro~~S ~~!!..s..
JPr. 1.1.i'8 stod ,ca" l:Z.:!OO børn på vm"t~,l:L"~t,,, t:i.l dagil1'ltjltu1~ion",:r :I.
JI(,~bGlllullVnO!l

Kommune" V.~n1;,,':liJ!lternl} V()k~Hn' I;'tad~.g ae<tvom ·b0rnetal1~,.t

:fa.ld~r ~l. kOmmtJU1.en • .En

stJLgende andel. a.f' de k .. b('F,'hav~lsk" børn har a.lt·

,~å 1:,ru~~

ror ('n dag:tnst:l.. tut 1.ouspladldl. C'I,. h'''OB'1;; t'mate bru'n :fr.. 0-.2 år

Iltår

yental:!fl'te •• d.,1: er t i l "''11.gg01$tl,H~lrJrla~ at 'V'ent,~l:L!ti;øl"ne a:t'

på

l/enge1\;. Jl{tggf..r man på hvor stort:
pladser"

1:>.~h""et ,,~~en1;l:l.g

,n" :for :i.:nl!lt.:i tut tem:

v:l..e""C' kmOll1iUnøne ber0b"t'dng~n~ (llml'l man I~:ka,:t :f:\n"hold" t)i€ :

~~r:l·~

tiSK. t:l.l, id"i; dE' hygger på e,n del rallik", :roJ:'lld~J.",,1;n:ing.n:·)IJ' at. ca.

60% af t~lle

tl"'lMl.

ji:"J('I).

'IH,rn x"ra 3-6 år,

0-·2 år har beb,w fo.r :l.XlJYt"~,J,,," ..~a. ~I(l% at' .,11Et

l>lj; e",. 2:5·j\b ad' alle

tH.r"

jf.'rl:l 'i-13 å:r hM/' b",ho", f'o,r

.inErtitlJlt:l,Qnll.. l,~dI6eX" • .i\.mllll'luu"r"Ø nuværønd.. d".knn~.tll<I'J:lil:;r's,d"r .,:1r rølg':mda,

'\rU":i5:eB'~U"" J.4~~, blarnehave 73~ib og :fr1·ttd.!lh:I'~1I1
J{,)""mm,ll'næJ plP,tnl:lT gåz" ud på at have a:f1!lkll.:fll'.. t

}'o,r at gør.. de'lc·te rraa.list.i6k har k,l>tnmun,m
1.'1,,1" om

300

åre,c1'.I'·mn t i l 190;2:. Me,n rSI'l.t

'I,l'~d~'"r

behov.

19%.
·\Y'Ul,t;O]U.. l!lt~,rn"

p1.an].El.~·t

19'8.2.
300 :lll.Etd..

f'"ktil~k "n' nu "ådan 'Jidhygni.njg·

om ålr"t langt :fra. t:ll.etrælrJr.... I:ll.r tU, ... t

ll:~llIlmlulOn

hyg;g~e'

tid;

i

på.

d<ll!kke dat at.1.g'lmrl.,

hævder. 30m ,f'ø1t;e '>.f nadl?,',lng :li. 1:),æll"I.e..t;a.lllllt:. "lt ',b.ahOf'l'·"

vilt'ald", > mEtn den x'"I,t:l.e.ke ll\d.vikl:ine:

yi~'·~l]"

dO'I: Ollllcl.\.atte., I!:Yld:v.i.d'Ellr'a

bl:i'Ver )<o'nlmunema udby!~niJ1.g6plan"r Utkø e>',H~,:'lll,ldt. Såled"llJ h.lav dlltr :I.

:19'7f:l kun ap:C.'rt: 69 pJ.!ldB"l·r5 (J'g 1'O.U.., ::rall:'IOI'''' llar udti1>l.t
;pl",.dfH>l~' J'or

1979 samt d ..

relSte~"'n~do p],uiB"r :fo.'"

'l:>li'vo :J:'ær'cU.. gOJ il år .. Sm,tlt:l.dig [ir en d'ol pl..!'l.dBC'"

t

I~t; •.: h, )00
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~lød ..
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"TrIlRE" -"YDRE"-FRIGØREI,SE.

Dette oplæg skal ses 'som en !eri tik af den perspektiveTini;'
der ligger i 'de nuværende familiepali tislw aplæc,.

--,i.

Det c entrale punkt e~ a t oplæggEll1e så at s i ,<se bræi;kc: aVEC
på midten. Brudet sker, når man forsØc:er at drage ele poli
tiske konsekvenser af en i hovedsiden korrekt 8.m.137:';8 af
familiens historiske udvi!ding: at den har udvi.k:1Gt sig fra
at være en Økonomisi, funktionsenhed til et sted, aor ud,~luk
kende har med reproduktionen at' gøre. Den kl'lpHalistisll:c ud
vikling har udhulet - og udhuler stadig - deri tTaditiol1cJle
families e[wistensgrund18:g, 'o'g oplæggenecentr'eror sig derfor
omkring spØrgBmålet, om vi soni kommunister skal arbejde for
en oplØsning af familien. Alle oplæg svarer sams temmenrlc, , at
det' skal man' ikke, og dette primært ud fra at detxll' ik~w E;r
"familien som or@nisationsform , der beting8r, at dobbelt
arbejde, underfu.Y!~kelse m.v. findes" (Sommerlejrop1æggot,s.5o.
min udhævelse). Dette synspunkt er på den ene' side l(Qrrekt,
da det er kapitalismen, der sætter rammerne for indholdet i
familien, men det er på den anden side u!wrrekt. - eller u
dialelr.tisk - da formen har betydning for, hvordanindhold0t
udtrykker sig og det endda et indhold. der ±iXstadi~t udhules.
Kigger man
familie formen isoleret er denne modsætning ulØ
selig, for hvordan skal vi give familien indhold, når Im.pita
lismens almene t~ndens til;samfundsmæssiggørelso af reproduk
tionen ik'l:e \~de:i:'sig standse ved køkkendØren, blot fordi det
.. ;
er erklærede familietilhængere, der bor inde ba~ ved.

Då

For at lØse denne modsætning, der opstår ved spØrgsmålet om
familiens evt. destruktion, må man li1~tc starte mod at se på,
hvnd en familiepolitik må rette sig imod. og i hvilket for
hold, den står i til andre delomn'l,der af ansamlet poli ti!.<;: i
kampen for socialismen.
For atta{(e hul på dette ser jeg det hensigtsmæssi.g1J at ind~rc
den dialektislr.e LCatagori: den indre og den ydre frigØrelse, og
dette ikke sf, mec:et fordi jeg er overbevhlst om, nt en samlet
klassekampsteori skal opbyg,o:es. omkring denne ka tago ri , men for
di den kan være med tilx att~rdeligg(jre fainilie- og seksualpo
litilc!l:ens genstandsområde or-; d,eres forbindelse til bl. a. lcvin
de-politik~en. Den politis!l:o kamp på venstreflØjen har op til
i dag udelukkend,e i or,9;anisatoristc regi satset på den ydre fri

gØrelse - dslpunkter som kampen for ~edre arbejdsforhold, hØ~
j ere løn, tillidsmandsbesl{yttelse eet., eet. - hvor den indre
frigØrelse - kampen for sunde, fremadrettede og il\ke undertryk
kende fØlelssr og adfærd over for hinanden i partiet og i ar
bejderklassen som helhed - kun er taget op i det omfangkonkre
te episoder nødvendiggjorde det. For ikke at blive misforstået
opfatter jeg selllJ'fØlgelig den ydre kamp for et fundamentalt
andet samfundssystem som det drivende aspekt i idassekampen,
men denne kamp må nødvendigvis fØlges op af en kamp for over
skridelse af undertrykkende fØlelser· og adfærd, oG dette ud fra,
at det ikke er maskiner, der producerer og videreudvikler rÆLT
tænkningen, men menneskeraf k\'I d og blod. Konsekvensen af Lkke
at bearbejde fØlelses- og adfærdsmæssige'relationer på langt
sigt ses tydeligt ved DKPs Land og Foltff'estival, hvor humoren
. er en gang bor{~erlig {;ejl, hvor analogien til " politik på dåse"
i[d{e er fjern. At deres 'borgerlige adfærd modsvarer en revisi
onistisk teori ude af trit med den faktiske virkelighed er ikke
en tilfældigherJ. På den anden side skal man i!{ke tro, at den
indre frigØrelse kan ll:y\{kes under· kapi talismen - betingelsen
for at den kan iykkes i fuld udstrækningerrsocialismen som sam
fundssystem, mon man kan nå et st;\r.kke - og deteJBt nVldvendi",;t
stykko - under kapitalismen. hvilket især afhænger a,f organi
sationsformer..fl.2., man vælger.
Nå, men ud fra ovennævnte porspektiv opfatter jeg familiepoli
tikken som den del af vores politik,E der sigter mod at analyse
og perspektivere forskellige organisationsformers mul~ghede;rX
og potEmtialer på den ene side, og begr23nsninger, og bivirkninger
på denandøn side ;:og dette prim"Drt i forhold til fØlgende to
taktiske spØrgsmål:
l)a -h'irilkø krav styrker bedst klassens mulighed
for optimalt politisk atttivitet.
b - hvilke betingelser styrkør bedst, opfJTldeihsen
af klassens umiddelbare behov i :;f0rhold til
udviklingon af overs kridende flHelses- og ad
færdsformer.
2)a
hvordan orGaniseE~r jeg mig bedst muligt, så
jeg yder optimalt i den ydre politis!{e !mmp.
b - hvilke betingelser giver mig de bedste betingelser
for et relativt trygt liv på den ene side og
for bearbejdelse o~ overskridelse af borgerlige
fØlelser og adf~rdsformer på denxanden side.
"

,.

>

•

Familiepoliti~ken

bliver på denne måde bindeledet mellem den
indre og clen ydre kamp, bilde :tor· klassen som helhed og for den
Elntwlte. f'lht de.n enkelte
formåleti~ke at udstiJl:ke organisa
torisk0 retningslinier for, hvordan ma.n skal leve, men hjælpe
og lade det være op til den enkelte selv at bestonrrae bo - og
familieform. Pi\. den anden side har GOer og sympgrupper et an
svar for ~J.!{tivt at støtte den emlcelte i hans val[;. Ex: For en
!Gi.mmerat, der har udprægede egoistiske tendenser, vil organi
sationsformen "eneboer" yderst på AmaGer måske ikke være den
bedste fremadrettede lØsning. Et parforhold, der har et udpræ
get jalusiproblem, der evt. virker blokkerende på politisk ak
tivit",t ,. vil. .§.Yb. kunne støttes, hvis de etablerer sig i et
boligfællessKab eller i et !wllektiv. eet eet.

er

Vender man nu tilbage til spØrgsmålet om familiens oplØsning,
Ses dette nu at være et rent taktisk spØrgsmål - og ikke som
familieophaggene tenderer' at opfatte det Bom et stratogisk
spØrgsmål. Spørgs~llet kan altså ikko besvares uden de store
armsving over alle mulige organisations- og samlivsformer - på
tr'ode af "at der er en udbredt tradition for at leve i familier".
Der ligger tilsyneladende en mOdsætning i ovennævnte. På den
ene sido er cJilJt op til den enkelte seilrv at fidde sine to ben
at (;}l. på, på den anden side lægges der op til en stillingtagen
til, om dor siml arbe,ides fdr familiens fortsatte eksistens.
Jeg Kan ikke afklare om modsætningen er reel, men strategiske
betragtni'n,,:;er uden taktiSke dellmål er irrelevante, så jeg har
valgit. at opfatte det som to niveauer (pkt l og 2) for den' kon
krete bruf af en familiepolitik.
Det ene niveau er kar~)en primært for materielt bedre vilkår for
do ot'e;anisationsformer, man på et givet t.idspunkt vurderer bedst
opfylder klassens behov.
Dot andet niveau er udelukkende et ideologi~k 'niveau, der ret
ter sig mod ~ en bevidstgØrelse af den enkeltes egne behov og
betingelser, og dermed ~x styrker den enkeltes muligheder for
at vælge d.øn organisationsform, der bedst passer.
Hvilke sammenhænge der er mellem familiepoli tilcken og andre
delområder af' vores samlede polmtik vil jeg ikke .ko~ne nærmere
ind på " men me,d den status familiepoli til{lI:l3ln har fået i dette
opl,,;,g er der naturliqe, sammenhænge til sexualpolitikken på den
onn side, oe: boligpolitik og kvindepolitit, på den anden side.

Opsummerende kan siges at min icri ti!c i hovedsiden g[\r på
l) at man ikke ser at spØrgsmi'tlet om familiens oplØsning
(den traditionelle kernefamilie) er et taktisk spørgs
2) at man besvarer spørgsmålet uden tilgrundlæggonde ana
lyser, og uden en definition af familiepolitikkens
genstandsområde.
J) s:t man går ind for en bevarelse af familien ude luk
!concle ud fra en afgrænsning og a.fstandts.gen fra, hvad
der bo,t€ · gnes .som den fri ,:cærlighed.
1:'ht punkt J • sil kunne det jo være en tredje form - organise
ring efter princippet om en ansvarliG [cærlighed - som m,'\.slw pi'i.
lang sigt bedst modsvarer arbejderklassens behov og udviklings
muligheder uncler kapitalismen.
HvordL\n "den ansvarli,ge !{ærlighedOlsi\. skal praktiseres, og hvil
ke materielle rummer, der be-tinger denne i fors0get på at over
skride modsætningen mellem det traditionelle parforhold med di
veråse privatejendornsfornemmels8r og krav, og de frie uforplig
· tencl.e forhold, må kommende dislwssioner og praksis vise - vi
'har garanterE't alle noglE' erfaringer på dette område.
Ned oV0nnævnte tages of);så afstand fra hovedsiden i vurderingen
af, at den "såkaldte sO.icsuelle frigØrelse har - se,lom der ogGå
· ligger noget progressivt heri - isoleret os ydereligere og har
· medvirket til frermnedg(:\relEle og adskillelsE' af fØlelser o{~ sex"
(Sex Kampen,' s. 2), idet dettE: mil sef, som et fØrste forsØg på
at bryde mød de undertrykkende mO.icanismer i parforhold,ot/kerne
familien, selom det i.kke er en overs.kridelse af deres indb:\rg
'sede mods<otninger.
Til s~ut en Generel kommentar. Det er et vir~,eligt fremskridt;
H for partiet og klassen, at deri "private" leve- og organisa
tionmåde Er taget op, men når mil n tager nye områder af virl:e
ligheden op til dE'bat må man frem for alt ikke låse sig sig
fast Eller hænge ved det t;;amlE (jvf. familieoplæggenes impli
citte forsvar for styrkelse .11.1' den traditionelle familie), blot
fordi det nye og. eVi;.•• ov~r,skridende endriu ikke lader sig skimte
i den grad, Ri; det umidcJ.elbart lader sig teoretisere.
Vi m~ som ko~nunister selv være med til at skabe det nye.
Kammeratlig hilsen Kalle.
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Om lsndagens diskussioner (fra SLL)
Lejrled lse s tale lørdag
ten
Vigtig nrronce ~~~~~!!
Karin (sang)
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.Den første·:, d\J.gs diskussioner er nu, overstået·, og grupperne
har snakkeifs:Lg ina på hinanden. Der er kommet konkrete er
~aringer,J(~
",;

\ O'"

_I

bordet og der er diskUteret konkrete

udtryk for

j

kvindeundertrykkels.en både materielt,ideologis.k og kulturel
~. Gruppernes. forløb har været meget fors.kelligt, og'det er

forskelligt hvad man er kommet rundt i, men ,det er .. ikke noget
•

dumt udgangspunkt når vi skal igang med dagens diskussioner"
fordi man nu er snakket ind på hinanden og har et mere fæl
'les udgangspunkt. Nu er det derfor vigtigt, at vi brugeT dis
se dis.kussioner til en yderligere konkretisering og forståe
lse for Cli3 opgaver kvindekampen stiller på kort såvel som
på lang sigt.
, .i

r:', _'j

,

DE;lpfor har SLLopstille-t nogle spørgs.mål s.om skulle pejle
diskussionerne ind på og i dYbdenm~d:b!g§@!iHing§!f:::~E~n
og hvad denne egentlig indeholder. Det

v~l væ~e

godt og

værdifuldt.om vi kunne nå til en dybere og klarere for
ståelse for'ligestillingskampen bl.a. osse af hensyn til
de

vide~e

dis.kussioner af familie- og seksualllOli tikken.

De.rfor stiller vi følgende spørgsmål op til dagens grup
ped:Ls'kussioner.
l . .:Diskuter om kønskvotering kan a)ndre ved de vilkår

.der gør, at kvinder er ulige stillet •
",2. Diskuter hvad kampen for ligestilling .,indehoJllder
,bide idag og på længere sigt,.
Indeholder ligestillingskampen krav om en sæ~be
skytteise af kvinder;nl'?
Hyorfor kan reel ligestilling ikke opnås under
kapitalismen.?

,~

.

GOD DISKUSSION
StL

SOMMERLEJRLEDELSENS ÅBNINGSTALE.
~'.,,:
,.' ,_.~ '-',,\0, l~-'·

I modsætning til KAF'S andre emnelejre drejel? de kvinde
politiske lejre sig ih0j grad om udviklingen af en kom
munistisk politik på nye områder, Hvor
andreltJjre dis
kuterer en udbygning og konkretisering af KAF's politik på
de områder, hvor den har været gennell)px"!yets;i: et stykke
tid, der står v.i.pådenne lejr overfor for første.. gang
mere. organiseret at skulle diskutere famiRlie- og sek
sualpolitik.
Det er såled<;ls en både spændende og,krævende opgave vi
står overfor.
KAF har i år lagt sine lejre mere bredt
end tidligere.
Dette skulle betyde, at vores polit~k kommer bredere ud,
og at vi får mulighed for sammen med andhe - der endnu,ikke
kender så meget til KAP ',.8 politil{ - at diskutere udv;lk
,lingen af vores politik på nye områder. Det er derfor
særlig vigtigt, at vi på denne lejr forstår, at forholde
os opmærksomt lyttende og opsamle de e;rf,a;tLinger;r:i)"alle
har med os. Det vil også sige, at det er vigtigt"at
alle deltager aktivt i diskussione:rne og videregiver deres
erfaring"r.
TIen parti offensiv KAli erind.e i haE , talli:
sider, dets et
.'-'
bringe KAF's politik længere'ud' og dels at mobilisere
partiet til i stadig højere grad ai RXRi:H orientere sig
i de emner, der er'væsentlige og aktuelle for arbejder
klassen i dalill • .Her har det i nogen tid knebet med ud'vlk
,lingenef KAF' s kvindepolitik. For et par år siden blev
der 1. partiet ført grundige diskussioner Ml kvindeunder
trykkelsens årsag, ljren i de forl,øb Il 8 år hacr' deixx kne
bet med at få konkretiseret og videreudv~klet kvindc
politikken. D,~tte hænger i høj grad sammen med, at' vi
har haft en mangelfuld praksis på dette område fra KAP's
side. Vi må derfor alle bestræbe os på med denne 'lejr, at
begynd,e at rette op på dette.
TIiskussionerne på lejren skal give os en bedre forståelse
for ligestillingskampen som minllet i kampEm mod den sær
ligekvindeundertrykkelse. Vi må forsøge at konkretise~e
hvad det vil sige at kæmpe for ligestilling på det fag
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(

,

'

'

•

•
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lige område, på udda'keli:sesområdet, i. familien etc. så
vi når vi kommer hjem, i højere grad b;Liveri stand til
at int.egrere kvindepolitikken i de forskellige områder,
De.oplæg'der ligger til denne lejr oj familiepolitik og
om seksualpolitik er ikke udt~ykfor en gennemtygget
KAP-politik, men er de første bud på en politik på disse
områder. Oplæggene er derfor givetvis mange,lfulde og kan
forbedres meget. Tag dem op til kritisk vurdering, kom
med en konstruktiv kritik af dem, tilføj nye aspekter
til dem.
Når vi nu på lejren kE skal diskutere kvindepolitik er
det vigtigt, at vi holder o~ to ting forøje'l
Dels at kvinde-, familie- og seksualpolitikkenikke kun
er et problem,' der specielt stiller sig for KAP'ere, men
er et semfundsmæssigt problem. Efter at mangeekvinder i
60'erne kom ud p~ arbejdsmarkedet, er kvinderne idag ud
sat for stadigt skærp~de angreb fra borgerskabet. TBE
densen til opløsning af familien stiller sig idag for
mange som et problem. I Københavnsområdet opløses idat
50% af alle indgåede ægteskaber. Seksualpolitikken dis
kuteres idag temmelig meget, tænk blot på Information og
poli tisk revy. Den anden ting vi må holde os for øje er,_
at selvom RRXMHxxild kvinde-, familie- og seksualpolitik
ken er samfundsmæssige problemer, er det ikke problemer,
der ikke vedrører os selv som en del af klasse~.
Vi skal derfor ikke kun diskutere kvindepolitikken som
noget, der kun vedr~rer andre, men osse os selv. Vi kan
i høj grad tage udgangspunkt i os selv, bruge os selv som
enkeltBksempler, der viser det almene, osse derfor er det
vigtigt, at vi kommer frem med vores egne erfaringer,
De der har været oå lejr tidligere år ved, at der
på disse lejre har været ført heftige diskussioner og at
der har været uenigheder om grundlæggende spørgsmå;L. I ~r
står vi i den situation, at der' ikke i partiet findes u
enigheder af grundlæggende karakter, Det har osse vist
sig på de tidligere lejre, at der så vidt vi ved ikke har
væ:fet grundlæggende uenigheder. Om der vil komme det på
vores lejr, når vi her tager nye spørgsmål op ved vi ikke.

Vi går opmærksom på dettlf', da nogen deltagere på tid
ligere lejre har ment; at det var mærkeligt og lidt Jll:b
forkert, at der ikke var sådanne store ''uenigheder og
diskussioner. Dette sYE:spunkt deler vi ikke • Vi opfordrer
til en konstruktiv og fremadrettet debat. '
De~ var hvad vi ville sige om diskussionerne. Diskus
s i.onerne er j o kun en d el af d et d er ska l foregå i denne
uge. Som I har set-er fascili.teterne ikke-ae bedste på
denne . le jr, og hvis vi ikke får
udeve jr, er der sat k
,.',
visse rammer' for vores udfoldelsesmuligheder. Men ved
fælles hjælp skal det nok gå. Vi vil opfordre grupperne
til at tage initiativer til aktivitetstilbud til eftermiddagene. På den anden kvindepolitiske lejr var der
f. eks. en gruppe, der præsenterede Suzanne Gieses nye
bog og lagde op til en diskussion af den, andre tilret
telagde orienteringsløb og volley-ball turneringer 
så lad blot ideerne blomstre.
Kammeratlig hilsen
. SLL (s,ommerlejrledelsen)
;,
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------------------------------------------------------------Bog;butiksarbejdet skal ses som en uadsl!ililDelig del af :).ejrens
"
poli tiske \disltussiotioner
og liv. Målet må væ:r:'lli at: bog
butikken!il'iret gen'~idigt forhold til de ravrig~ aktiviteter.
Her kan h~:htJs,
poli tisk'v~jledning og teori til klassekampen
,
og "derhjemmeo" • Reer kan hentes yderligeree kendskab t i l
kvfindelfånipEm og ~ arbe'jderkvindernes situation. Her, kan
1rimtGrs kend.akab til andre sider af KAP' s politilli:.

Ud' fra dette gik gruppe 3 igang med. arbejdet. Vi vil hver
dag i RødEil' Stj~=e' præseni.tere "d'agens. bog". Vi prlllVer,·. at
foriJælle' I1Logeit
bogen, og at bringe en kritik der·,rækker
ud' over d'eit Arbe'jderavisen Flar bragt.
H~r på lejrenm~ner vi bøgerne kan bruges til oplæsning, -- sa
d'er.for kom med, gode ideer: Find afsnit ;L gode bøger:
Vær ikke generte for at vise dine kammerater, ting, som har
begejstret dig!
--- kort sagt læs apl
Alle erfaringer med bøger i kampen skal frem - fortæl om det
på vægaviser eller Røde Stjerne •
Så kom i bagbutikken, der er kaffe , der er miljø og en god
snak.
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la Jeg hedder Karin, sytten år
'j;g'Oj;rlod'skolen'herifJar

5a Fra reservebænken skal vi råbe
o. "Frø ji; 0 i"sHIlIl et .lrox-0.". o'oo_

skoletræt som mange fler
jsog ville søge job
lb Tjene egne penge ,"
få ~itegethj'em
ikke plage dem derhjemm~ ,
stå på 'egne ben,

"vier meon' sker,:ill:ke:1:tal
0p}ll kapi talens l:rkriveMrd"
5b:"Vi er unge ltivinder', gamle mænd
med og uden fag
og vi kDævera1:'bejde
kræver arbejde nu i dag".

O"

2a Jeg tog min cykel kørte rundt
fra dør til dør,
skre"itmig op på. lange lister,
hvor der vilr navne ofra før.
2b Meri 'ingen kunne hjælpe migo
ingen gav mig job
på f0rmidlingen for arbejde
sad der;mange folk i kø.
3a Det var' voksne kvinder, gamle
og unge folk som jeg
de gemte sig bag bDg og blade
som om de skammed sig,
3b På reservebænken 'havned jeg
og en ting har jeg set
pengefolk tal' sig aldrig af
om du sulter eller
er mæt.
,
., ..",'

\

"

\
4a Når det er g~~~e: tider \
,
får vi arbe-jde,ode:\; er godt
o
men i kIfisrotid e1:'-ofy'r'es vi
,I
,\
•
,
det er :iloge:tal18ved'.
4b Ud og iAd\a'æ' p:r'od.ukti6nenen
"
,
vandrer du °og j eg
men hvis arbejdsf~J.kstår sammen
så kan dette 'ændre sig.
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Op æg om at

bejde i den

rede~

rogressive kvindebe

~ge18e.
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ma

folk
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!:lI,'ml b!'ikkE:~r

i

spillet om indf'lydt":l~:'(J.n i V~\ITlen.

N",ltion.H1ltl> i vort e.get

la.nd,~ fort:sæt:tt~J'

de krHftige angreb på

H,li~1Iejdf.".:l:"kla~~sf.~,n9

levevilklh'~ nl~t seThe.~;tl~ indgr.e.b f'ra. r(~gel:inge1ll,~ og folkHting~.~U~ Iride er et af

dt:::

~j('ovel~:
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sOl'.ialil'Jlpl~.rii~,lismens

op :f.:or
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vil
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mod

Det. e.r: det udgan~ispun}.;t~ vi h,H' fot' \J'Git lcaro1p" At

den Idhmarende danske. ligger lige om

væI'·t~ viJrk4;;1)"~ghe:da,f:lug,t.

og

og for

vi. i-midl~~rtid ktHlstate.r.e;" ilt df,", folkelige k.'n~.ftcr .i" vler:d-e.n. Dg

el: i
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(,)~:ff~n5iv

k-r.igstruende internati.onale
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l:i;Om

grad -på f.m bred mobilifH~l·i.ng fnl" alt

Det vil bøtydc

ll:oTliipliee.lrf~dE: f'olruvarskl:amp,

9impl~lt

f(Jt't'ædderi mDd

dt~n

som liggelc forud'e.

KGUUllUnistisk ArhE;>jde:r.pat'ti hi:lj[' ig,fJ:IJuern d(~ s,~net'e år. Hat alt: ind Pi~:j at ::;~~
[J.l.~.gtelrnt

og ,r:i.:rl{.ld,.tglli.f~(lf;nært på sj vel den iJ],te1'national~:~ som

dl?n

n":-lt.1.(H\Æll,!'c

kJassckamps bet:.ingclfH~Jr~ D€~t e'r kotmnurU:ste.X'F) pligt at s.e ting~~nl2 i

Me:n samtidig
ude af

(;?;"I:'

bl.ll~k{~n"

dlet: korrttJ:llUl.L~H:ØLj pI igt ikke at hæl''Lge med hO'H~de~:,! når det

Ebbe og nlod .i

t.i.l at kJ.l"'li'llpe Skil]

på en og

kla8,gl~.karnpt:'n

er

inu~t

nyt.. Og kmnl1Hlll1.st.e'l:s

ikki~ miLnd.st hf.~v:Eses~ n<:~},r hetingelserne e.r

KAPs aktlvitt?l:er si_den sidstE:
stt:~r

l/ljnene"

Samrt1.E,~

t:id

o~ går i TIlodoff(~rtts:i.v'::·n.
~lIt kaste partii'd: ud

fi(.lmmet'l Hjrt;

crkE~nder

de

ex:

bar~:,;rr<.e

f!,t.

Lk.1.'(;J

E'l:

f;~vne

~:;væ'te~

udmæ:'I'kt~t bevis: p,~~ ~

at ~l,(}trnnunio~

vi.lkå:r:, nål" de fakti:',k e'r,

b,:lrsl~,E'"

på sonnt1l~it'lejrene sidst<e: .1r di.skuteredl;.': vi vilk,ål!'en(! for

i I~n' offf;nsiv fnr de.J!") konummistiske pol.i.tik. Del'

\r.a1l

den'

gang I.~n 'Ii.S -, foU"'sr.:å"elig - t'i/Lvl om~ hvorvidt: vi evnede det, om v:i hav(if:! poli'"

tik nok} om vi hi3:vde kT;.'{;fter
Fol)I·ret:ni:ngsu.d·VilJ.Ø,I2t: el:'

[.Ir

nok~

(1(:11 Opf~l,t.te'l!;e,

at n,(;sten 100 pl'Oc.e:nt <:1;( K/iJ's m(.: d·'·

lemmer ()t~ sympatisører id;Jg er over-beviste om~ at

VI

fø,1\.tisl" godt kunne ,Sætte

en offcnf,iv ~ gang,. a.t. vi. fak,t [sJ<, bav(h~ godt ho!,d pil politikb~n i.nden for
();mdld.e.I'~ og

ilt

V~: hclVd·e kræfti~)" t.i l. at ,s,ætte et frønst~.. d i

lilan;

væ~:·k~

Ol februar afbo Id!: pan.i."t: sin bandl ingsprogramlwnf"rence. nen"" kOllferenc" og

diskussi.bTwn foru.(~: 1:01" ~:[e:n om for.':::1.aget til handlin.gspr'ogram viste, at: lH1rtie
g,ennem en. livt,ig og frugtbar dei:l"l(lkrat:i~,k~.:.' dj',skus.slon formåf~de at sam.nenfatte
og l.ld8,r'bejde en 'komrm.lnir:ltiHf:.: politik inden for de mest ci~ntrdl,,~. klassekamps

o·ull'åd,,;r. Baud 1. ing~~pr(1gI'';:Hn'V",~dtagr2.l.1.E;l;:n

var et solidt underl.a:g for cl,;;;): 'videre.

for part,iets samlede polit.i.k.

fremstØd

ne!~på kom un.de,I'slu~jftind5amlingen, 1 deTl fOTbinde.ls·e må forrt,~ti'iing8udvalg.e't

komme rned (,.:.n, sclvkrit i.k" Vi. s.atte slutd,atoen fot' indsamlingen til 1~ se.ptem
Ll1.l(h:.J:~vur(hn:(~de-,

bero Vi

l~:i.scip.linf,~Tet

derved partie.ts

me,d1i:~.mm.~r8

og syrop:a,tisør'ers evne til

indsatf< omkring en kont,lnt opgave, De:t Vl_st(:::, re$"tl.lt.flt.t,:ri~t~

a,f

'indsamll.ng.sllc'ln).pa,gne.n a.llerede l. maj. DerIor satte vi en ny ';'lfslutn.i.ngsdat"o:
Og n2:s.ultat.f~t

blev !Ilf;:.re end 21 000 underskrift~~r mere end 2

den 23.

jlll'liu

ll1~jned(~,:r

LØr- den øprindel1ge slutd ..~to:~~

net er b level', sagt.) at
selv
jil~

betydel:~
si.J.\.kt~rt

'~l.:~. ikke

i.ndsaml:f..ngE~~-)

af

i sig

opstil1i,ngsunderskriftl;.~1:- ikke:

at IJartiets po'(itik er nået. langt ud" Der har jo været mangeJ

d(' fJleste) som hat

,;;k("(~,vet.

Und(2:r ud frH et

,d(~:rl1okr<11::isk ~:;}ndelag

fordi de kenclte eller endsi,glC! syrnp,al.i~ered(~ med vor pol·it'ik.

U( er naturligvis h,<lt enig'.' i denne vurde,i.ng af underskrlft.i.ndsilmlingskam-·
paglwD~

De.n

e~',·

kun. €:t st.iHtf,kud. :t-1eo man 31tal ild;;"e undervurden::: s·tartskud

~

Se'h: om kilmiHlgnj~n Lkke ført<~ til, a.t 21 000 mennesker greb vor potitik~, fiR
~~'a.t"

kt:lrnpag,ncn et }_~L~ i at mad-'C.ere:. pa,rt.iets pl"ofil på nationalt plan og et te.~

.i. at

\.li~H:~ omven:h~rH:m~

er~igt

at Ki'tP formår. at. løse en opgave ak.tivt~ disc.iplineret~

og orgarliseret" Hvilket andet parti i. D3nmark ville med de ressourcer',

vi.. 'h;:.n~ t

km)lH:', gl/1ro noget sådaIrLt.'?

Nen f,om sagt:: Und(~;1:,skx'iit i.l1l·ds<:JJ.nl i ngsl-u'!lnPågI1C:'H va'l:" 'i;~t st.ar tskud ~ Det: l' det Bt!
drej',;~1"

~],ig l'.)m~

e'r .at komm.e skri.dtet:

viden:~"

Nu skal partiel for" al"i,7(H'

kOJTiIIH:'

1:0:(' at ({,ige det
t~;ldan ..

fsta'rte V'algkan.·,pøno' al1(~rede nu" Vi. skal anvende

\1"')):'

US(~ position ~

fo,rhnld til foLket'ingsopstilling Dg rJ.rbejde i folketi.ng(!t~ vi \dSd? at arbejd!
kL:i.~)3\~n

lægger ma:'rkc t,i l~ hvad An~;er og Hennj'ng Cbristoffe.rsen og Wilhjt~lm 01

Jrpr'!?(:-n Jensen og Gert.: Pf.~tersl~n foretager s,ig. Vi v~dJ- Bt a,f.'bej{h~1:k..l..as.sen m::erl
:,dag~:nl~.

fJ:a Chti stiansborg~ Og

.1:'12

og b'2:kærnpe de:[i kr'i_sepolitik~

VI

Bka~,

sa

\1],

,':>kat forholde- O~i til de slagt, vi. ~)knl n.f'sl,

som admirri::-;.lreres af :l"ege.ri.ng og f:o~1-'"eti.ng.~

langt kræfterne tilla~le[ os det, sætte ind p~ arbejdspladser~ p&

udd~nHlelsess,teclern~.

og i

(1Co":H..:.a.rtH:~jdt~t

med

,

(;:r1

.

mobili.se.ring ,til kamp mod dt:.n

tru(;:nc1e kl~ig~".,f'-lre øg mod b()rl·l'r~'lj."Jl.}etH 'krisepolitiske overgrl;~b.

I

Vi skal bl~·l.llj;~:.

~.Jp:~tillin~;$h(,.),.',J\.r.-.igels·I." tit. at

liOXlI2d

41ge

agitAtion~~n og IH:-o:pugs.n:

d~H~n" 'Vi t?b.,a.l i:~,ke si.irr-e. os hl.\:c,-::h~ p.1 Cl·rt:i~1"i"ms.bnrts-'lJjan~,vl:'ern1f:.

Naturl:i:gvis

ikke. Ml~Jl vi i~kal likled V lr' Ulf: pl[;,r:'i,:"'.':.'ing i de.t politi:;:ke liv lJd11yttc de mulig·~
l

lUi!!dc.lr~ derI, l)-RlI"l';Jm.enCellrli.$ke: d,",~b,d,it giv,,'r t.,il at gør,e pl":#rt'i",;!:s politi.k ude Olmk.rirq

k,.udt.

Sou:ane:rl,c~jTen.e diI'1~;U~e~ret:' ofIlt'1tiimpi;:,ri.alsmt'!','l.k ;;i.l"};",!-'jd,~·~~ k;J:li'.d<."politi'k p faglig pO'"

li.l:ik!, urid.a"nnelsespolitti~l - vg. Rn·umlljni~·it.i~~k Ar~')'~·].i\,;,rl.lngdi'itll diakv;t,elraet frem
stø"ii for ~H lJdbr~::drc:.~ diCn b{l-n:JJI(~un.i!Jti:,il~U:~ poLitik i

ai."b(dd.l2:n.m~;(k'ir1.nnen"

Det e~r de

~;t.ot'4: klod~er i p-tit:'ti.et.s politi.sk(~ hUll<llingf.prc'gr,:un lJ SOUl. ~'.r. 0pj:·~e til d:isku~,~~
tf;

r_fn'l~

ue_

S"-1mme·Jl" lej r~~nt'!: sk,11 u.ddyhe po 1.1 t ikke'll 1,,1 de n"fV[[t(~ 9rnrJjd.er ~ 08

mohi.li.ser(~

skal

'til politill.'$l:,ens; udb-re.d~~~lse"

Nnk eT SO'I1Xrjf~rlej'JI.·~cnE" i. år e.m'll~opdpJtt:.'.!, 'D.f~n de for5k\'"~1Iig.'!' f-icditi8ke onlråd'\~r

hænger san:m.l'lcnl' udg.ør (~n heIhe-d af k~Hl:Il~Juni8t.:isk st'.r<J:tt~gi IJg jLa'ktii~. :Fælles; for
~Hsb.ls;;ionerne e,t'~ al -man tag,re.l udg.a,ngl;~pU~lktet

~iv over J:iClr s:å:iJ'~l
Ef ten

foH;:{~lh~.

og

den inteK"n~l.t:ir"mc'lI(~

1"ijf~l]es

for

:;;,IHj

,diskus.sj,ont::x·'lt~

i nø-d.v~~ndiglll~d(·m af

{-:'H

modl.offt:m

d/i:,'n ·hjemlige offePll::;.i~r UJ',Od "lt'hcjde'rkl
u ..', at: det er- KAP.tl pol"!tik, d.et' sl<al

n,å l~'ng~:re; ud på '1.tle områd~:-!t.', i;":'"tJ.~·~;j t',)f dii~kussi(}nern,e ri..~;r'~ (i',t mHn pii atle.
ftdtt::l:"fLt! båd(~ skal markere de social isti.:~ke pr:;~rspekt..i.vf~:(' \'\I~t diBbn)ltjlre~< tnyonlar
" ..."
1J,1Ætn ~sl:. . abe:r brt::d,~st U1U.1.ig €'n!.1ød orukl,il.1g kon~rl-,te. kampkr<;J"'~ der lH:.:gt~r frl~l1w.d.
Hlvf)ll'dfll1l 8Æll1l1c'x 'Ii. stadig :tIere i
~"tis1u~ LTI,wsq::l om
fl(~s·t

[)'l\i\ligt.

k,',:,mp~:,.), mod dt ,. uVt!'['ba~li,~,v.;end~~ $oc.i.alin:lp~:!l':i.a.li

l<,d~";l..e \H::rd(~n u':!

ilt

l~n rt)/ ·vt..~xdenf:iln:':ig7 Hvordan saml~~r vi

J,

l'.itmpI2C1' f:)r ,tlt rU':'i,il:i..','\Q]'·; dt: f,~gligt akt..ivoi.' ti] at. g,ættfl et: mod

,stØo<l ind tIlod bot"g,~·;:r,~k.a.bets kr.:i.st::polftik't l~v(Jni;ln Hamler vi f:lt~:·;t n-J.ul:i!~t til er.
hrt.~dkamp

for j(vinde;;l,'";'l(',$ lig~bL';;;t'; ig'.;;i:)t.:':" Hvordan ~t121~; ((.. rrj,ngi~lf;en i'}.,f d,e u.d-·

dannelf.k'!:i:I~li~gendes

lev~~vi.'!kår

og di.sc ip J:

i[ll"'ring~n

All.e diH~::C pr-ob.lem~:r Jlænger ::~iU.i1m{~n. t),!- :i:\Jrt,~,nes

il i: tik lil moduff'!.'-ils,j,v nmd

af udd.JnnitJ,lHcn.l€. t.ilhage.'?

i d<,;;"o

f;;p.i.lt.;~:;

li,()',fll:munistiske. pO_o

SU?I~"l"l\Hlgu_ 'rn(:1 og mud k,~pi ~·a.1.I;:n.

H..i.ln1nleratl;~t·; Fr,l d,,~t ydck"!3tte

·)ut(;is~:i'tl.e-

hØjre ti,t

i SF

lI

DKP og V~~

](igt. frel1"Jst1pd for- KAP!) politik bli\H~ rir,ødt med i.sol.ationsf(:Jl·Slf!g~
:;:ilV,

ml'-~d, forv1f<f~ngn.ing af V'Ol':" llL,'l i', il:<

1J]t'·tude.r i
p,~ d~1t

for:r3Ø~;(·t p~l

stOlt"~

plan

rl,i'

~;er

SV·~'pDlitjkJu~'n o;;>r dl~~T.

f.'a.8cisti,skc.:: l<ra:'ttt'i'"

~I.I.,

~if,l:i)'),lr'"

~r~.gtjg.~,tc
('1

,:::t~

an.dvl

t:':t

sueCf2

Dled roodioff~~n'"

og tHv1!;,'rtiden m('~d maske :ret så grove

,IO t

lJV('l'!ed,,::tl

vLl

!.'

tr(~r,,;,:t.~,d.

LJlJrcKt&cfrcrue oved'V:J'I/l::.:h.'t H,~,ger sa1ITlling~

.f<~.~.(;;!iJ.:",.!.

(~lis[nJps

åhmll.ysl3' tll:rtellll11~~d åhne

\"~!';(:I!Jl:\)!

.:ll~(lt~'i·r t;.t
:1', J:';

,:JliUI1"2.l:X';;ll t. modsFttt.e

'1)

O:C B' Si ,

d.ktion lnO(J. V-LiIi:ILn:arm, .Ja, 11'1

;'I:j;.\t,:p,/·,.

.~'

V;
~~e"

Id"e
f.ald~~t.

pl)li'tD(~

OH "Vi Sin: t'.:n til8ivar1-::-ude s,amling d,e

[01: S~)cU~ld('mokl'·":lt.i,d':'$

'1;.JCIi:,"'.

p:rrtier imeLler.n i

kn8~"

i den stadige. pu.kken P,1~ at.. Socialdemokn.ltiet·

d'og: n.-x,~~ besinde ~.:;i8. og 1S(:~ til 'V(~J'J,.stre~.

1 opf~ltte'If... eLn .a.lE vEn'd.ensudvik1.i.ngen og
T.lannli:.1:J~k er der Ildi.Jede,s

tBl(~; om en

.'1..

opfatUi~lsert

fundamental

,af de po·li.tLske 1.<:nf..J t CJ;' i

$t:l~'ategis'k mod,'.dgl,~ll3C:

mel1e-ln os

-Clg. UK.P, 8':['1',. V~L 'På iJ.l.glr:n måde skal vi s;kju:l~ \'.H,s::::'~lb fl.l'nda.mental,,~ mods.ige..1s-er.

Tværtimod skal vi fren1:h:a?\1"(:. drr?rn og de.rigennem

for, ut de

$,f.!,jt

og tålmodigt s1-(abe grunl.ilaget

~~n8e~

f~i:l' øjn€.~nj;~ Gtp .{lor Noc.ialiwperialismens :ret.te 1'lat\l;l'r og

fO:F:' social.dt~tnokrati.et!3

faktiske plaeeri.ng.
S,s,mt.idiJ?; !iJkaJ vi væl"~.>: dYf.~tLg&. tLl på enke.ltonlråder at skabli~ enhed, (I.g f~el'.l om

v.i: unde:t:tiderl. :ik.k./i! upnår l8:n,hl;;d l:i.gf.~ pra:~e15 P~1 dr:t. ~rnt1'll.dlag, vi hr?1.st 'lil
l(an diet vær4~ ·;t·igtigt: dt gå ind 1 cen enhed~l S·OfU

i

hov~;dsiden

indon for dlf:~rnre. en.h\'.~d ,st',træhe t:~tt.er at: give. etlh~dl~n '€'t

p

83

pe,ger fC(I'mad og

bedrt~ og

J:'igt. lB,ere tJ~~r""

"l'ekt:iv.
!)(:!t t~r rlatu.rli.g'l}ir~

meget abstt.'al(t S<l.gt. Hen net0l' for'holdet mell(~m en ld/Jt l'n.r"

1,(\.i:f.c.5U..::.t.i.0l1 af va:rtiet.s stnH.egi.sk.c, linie og

{~n

sm)dig

i~nh0Jlf-1polit"ik

FREM! rOR SIICCESRIGE OC FREMADIU:TTEDE DISKUSSIONER J'i\ KAVS SOMl'lERLEJHE'

"'~t··
J,h:'
. ,~e

cm. hvordan K,~P katl' ~ il)i\ li Lll"l.!'l. ~·"røde.~
om hV('I",'iarJ vi 'k",,, ,c:'!'lHj(ls d·er cg cm hvad •.."

rn: ø t .

F::.rt.jJ:Jts kV:'lnde-:pol:i.tiskø· ak.tivitt.';t ,~lP,.t· Fd,3,€}t, J)å nu1pul1kt€ / t l!iiden Y:i.. tr;
C1' ud a,f KvindefJ'ontert, Kvindeka,npen blev pI·iori.toret lavt bade i. part
0,g ).JdrJnfor. Med åo k';ind.apoJiti,skc diskuRl:1ioner og vf:;)dt.F.l-gel:-:e'n a.f CIC-~l
Bolutjonen
et:!~':f~ci'€J
• 1.
. :i foråret 'HJ hL.'"v v:i. j. sta.nd tLl (lt __
"Jl
_ itt Fu:h.o.ide InGlre
. Ind, rettet m-ed k,,·indeund.o::'trvkk(\.lfH~'n.
iJ:i f1k € t Holidt g":eundlG..g s.t b;ygg'3 V'QTOS pJI.";J.ksis .på. I det år, dor €~r (
et, "'T dF,t kvil1~.epolitiGk~, :nb';irb Gil småt, kommet :l gan,,; rundt omkring
kYi.nd!:~gl'Up'pcr~ .1 fag1 igi~ (~T'UPP(~T~ i n~3B, .i ventelil3t€~g:cupperti P--pill;
/!;ru:pp-cr osv,
l\1·e"\.(,P d', "1:.0 BiclGtrwlvllt.c' omr~i''',. er' bl"vot prio:riteret højt, fra KAP' sie
]?--"p.il1fla.rbf.Jjr.J.Ed, i S·I.lkA"b[,rg bal' vwre-"ti et go(lt Gkserllp·el ;pJi Illuligbsdien
·.redet GanGløl1d.f' k\~·:i.ndr-;·.:t,rbc:"l"i·)~ DI"?t vil ;jeg b'lrt opsmnmere her ..

:r

nov', 'lIl hl()'T.l.r~"';:ll.ct-<;;t(lJ't41t (!.jl.

r 1,;)'('«

V.'l.t'

iiGr eBer.. KvJ.ndepD1H:i.

,·~r1.1ejde i ""ng ·'h. ::1iC\ <1)1 \(.1!ln:J0,';J"UPP·" ddr"",," :i 74, v:tto,l! kont,1kt til .
.f ·():p' a.t l~~vo n?->.\~~HL P:-rJ'te:'> ~.ffl p-.. p~. ~l';;~;i:t<~~:'n.
J1G ha"\rde ·.ikko tid pgt~~ elis.k "
:nm s~;MJktur t~!1\"~, ml.J:: ty..) KV'jnd(:l fra (J,'::'l.J.l.'IH.m duk"gøde a~~J.igeV"·el op" p-}:):
.1e·8r;. 1183tncl :i. lr·;!)~:t '~:l..f' .1-/1 l.l.g<;,L :~,f 11 }:'\f:i.ll.d.(..n~ bilJ,a.. tidligere med.lonnmc··

?tf Kvindef:r'(:>n +",m

-.!(,

el "_"l"tt::. ';-"'UP"I"'C'1\

n

1I~-1"

(tog udG'tl "kvindepoU.ti..k pr,,]

~jj" ;:;"" •

KAI"" ber"Y·i.J111sfLcdo ,U "~.indl!bllv'Dgcl'hm :i. b:!GI1 "r ret };red, i(let en
karnmC:~T'09,t'f:rne :i "l4 Va~' m . . ':·. ; ';. .1 !-I.~: ·:l..:lfH12 den lc,};::t1t=: kvinde.gru.p;pe ..
p.... p l11-egr. fsa.-t·g.·0de p.,~.,:.j ~''!i ':)']",;d npl;"!f~nllV~ thl om sag't3n via folderudd~~J.·
og u'ndf.:rp,kr:l.ft :l.nc1. . :;':::.l.mJ. i.J~ ,.·::(1·f;, .3..~"b,:. jd ,~~p l adr... (·-.r, fagforerringer og 'Yo.'t'"vet) ~ "
1 a..Y e d H pl:CJ.nclu:m.d:2l tlJ] ir:,-gt \~()l.gi.: r·~ i'j ørt·.. ";}"· n{(, mm:rkater ()g .prø"l"sde at f!Jkabe
d.<:1·1) a. t i denJ..ok.alo pl' e s:;;·.:' ~ ·l.. igG~_ t.d,~::8 h·].\i-do v'i pEt. SF' f~, DKP' ~ og kvin.døg:'
PEl110 8~rnaT't';1'~(1.r'''rangr:Hn0nt (')" :.~.p:pr,.~1 'r,m 8a.gBn~

•

G:r'uppeno væsøntl:ics"t,f' r.-·.. .;)f':;j~ie var altså' 2~f ('plyq:ende er't og etl dHl. me~:L
f."lyve rundt ,""d 1o"["·,·,,{1,,,,, og p13Jqtcr. Drot Vi>!' håde e:odt og d&.rl:i.gt..G
fCrrdi. de "\{1ri.nde-r. d,(~,· ','r med, net.op ønsk.Hl' at "l'J'ilf]"'e u.d~l.d.veli_dte.;. De vil.
at d(~r Rkf;'T' DC·gO'tf' ;:);'r;,tid"i{; GT det d&rligt, at p-pillefl'ls,gEm er ~8 stiJ.
'rlt~(?lnd€~ H,:nl k:ill "",l.lTl. ·~J)Jor.ir.' oJ,ll,j's.nin"'1 ()(; ak:{.he d.r~~at~ Hv·<~.d. ~il, nå~i' dH-1
arbejd~) for {~j(:l't?? i-P; :(-;1': _!'("~ dnmomJ.lis 2"'-"ing Øl' 'Emu.ltlel1.de rLg-J:r.
Samtidigt v"l::li;ri~ (int ~~jg' 'r.,!, bllr-tigt, at dt~t k"'"lndi:Jpol,.. n:i.Vr, i gru:ppen
meg·;·t f('1T.'sk.elligt. (>""lPP\!D el." ret .hrod t :~JalTlJ1lenga,t h'lide mn.t aldør og er·
hV(;H'V. Der E~r 1~T'(.;r",?: .1,n.!'(!1's:'udørendn~ 8"yCHJkp.! tidl .. s;}rerA.ke nu Hlcolee
a:r1H;jds1øs., h,~€'rr;m··1J"4.,"I.IJe;'. .DI:;':!' f.:,r meget 1'.5. KAlill:1:rø~ en SJ!øJ" og TG!tl:IbBn
\j"rr:.'lJtJ.s"r ',d c. "c,,_:: '"fI... j<;:e ..<t.k.
~ .
1 e ræ1l.c:ø f~T'f·:!..l'"j.n.;:;'::.r. ur' J ø;..t ·.111 r'., p.~~ 11'"PT' eri har 1"ørl'), (~ ... 14 år),. og ,dot a1
.rJIi ,'on oll"",'I' :1,nd'~~'n l"l~.d~r ho..)" (.~plevGL l...-v.indeundertryl<.lu.;lHE)n~
lP()r 3,t, s',tJ.-:."r·':: .';;,.t ·:t.~,ll':~ hele t1den V~;i.r m(;d, b.;;s1u..tJt(\dE.~ vi C'n' fOl~ l1oi~~:en ,:::,t
tur:: d.;;v~~~c·"'::,;n(l-'1.\",;d: .rr') D'l1}(J.Z!t). mødudic'lpljn, løbl;:nd·e kon·takt til Khhg
lV"ll.:; ti"rJ~,j'i j.1H'l."1.r"'1.<'3 (~fl",~ i: 1,;rb-;,'_<.id.ot~
f

f'c)... t=;tå:,:~ n(;g'i.-l.ttvt. J?~~,,-piJl(:~;(~\:'!,.gc:m Y'(·::'V girnpelt~len (>p i d,~"n onJ.\e1t;013- p::r'i-~~
(\~ for .3.t la'\Y'(, .b,.i.n~j,ndcn i],t kend,:? V::l,.r' d.øt u.dm1t:!:rket lD,i$c1 (iit1}c. OJrrI bJa.

,glc~l

·\:-ai,liv.

.eJ:

'p·r'tP.\/'~nt .ion

'8,)0',,"'-;:'

f

Dr

KyindJ" r~;.l ~Hl n\~:::J.:r, lnta,-::fo·r. vil . p;J~fJl~. ;'l:~ tili ~)'(~11e 1
:cn::nnd., lm~~,:::b(38i:,g~ p 1""1111'0 n t 1,\:" n l :~()-tt:l~,11['-1:tJ.r~kE.~ .Lande.

:iler bl('~'\" ret htH'ti,,,·:t
'l

,l

.1. L~ ~

~~:r

~ex ('~f.;I,n

fin CdOimJinG i gru·pp('n. ;:3.3. gl>,dt ~:;()m ,r~JI8 k.om ln]"E~r

'2m

.4
\4ag.

:'!,.1; 'f~, pcr-spuktiv' j. .D.rbG~id.Gt., og fe'J.' a.t fFi VCJ;88 disk. 't.::t'€'CieX'e
ud., bø
F.:1uti.eo:e vi ,:f,t l;n·'T' nt cfft,nt:ilgt m.oo:'.1i") :i ms;rt.I:.~1 Mød~!'t. s"i\:ulJe d,elr~ b:e.1ndle
om p"'-f,il1esag'i;.:n d.f)1E~· Oli! r:'J"pvon1i:i.on . .Dot skulle .f2·r~t o~; f:N?,n'llrJ.e~1; var.r.o f€ t··
d(!b9.tmi?'jde. F01'f.q.i;tiS'tCn ,J::J.~H ~)a.nd8r cg en pd.rtJ.88rf.H16.E') la)ge j, '~',;yen sln'J.11e
læt~g(;~ I1p t·] l d.J.~;k. <'!i~ ~er sku'11e Vær,) d.eba,·t;tE;8i"tn:e. I.~~ na';stG' mød~=:J'" va:r 1Jl'æ--
{z:et a,r "f'()r·t~r:~Ti.)(h:IL}e,.r tLl d.e't off., møde. Alle ha"'i.fd,g e.:l.n {lpaav8. Sam1;:b.iig
'b:cugt'\':J V~l. møll(-;:rne t i l,:\t rlif3kuterø {iet .oplæ.g, vi :r;om F[1'\lppe ,s},:\~11E1 kormne .
TJlt:!d. .D,f) 1. Y·"j,r me,~;~.:d, g'()d iJ åi8 k, (i(u~ va,J' med. t 11 a t hø.:;jne gTu~~')IH:~n.8 ni 'v'"
.

J:l1 nr

l\~ødet

(~gs5.

hred.l::;. 'Kvinder i alle ald:ee oer. f,q, ma::nd., :ialt '"('O.
13.:-a.rn]J~ loa., M,ødr:,t vh:;t€ : ,
a,t hEi,bo"trøt :{"or.
no{.~et ud.,;.rivendt l(vlndE)-'3J"tlGjd.H ~i. Sil1'}8bo-.rg e:r cier .. K\"~.n~l(~r :b:di(:!1'e~HHH"el'
f3"ig r'F'nt f:ti.ktiR"f{ fo.t' HJli"rgBmf1.1r,~t om pr~i',vent;i,(ln, da. d'.~~t .f"o'C' de :f'1€!1~1;~:u~ V€.;'t··
l;:,mnmr.;.-nd(~ er der,es 3,.ns . . . a,I" "
.
!t\løct13ts fo'C'1øb var s·t 1,r-l:rierHi, progra.m ml-;(l sange, tea.te:t> k~,.~ff) tJe~ k;:~,gl;\':,
"mi'< pausør mod Ud til. 'm'.l,k VG"t hord8ne. Dab'!\tt!lll
tivl.1g "d (;)'J ;l..nt,~'<i
ning a;f hetz 0'\'Hr for d·en l1'ClXLd,li,g'e læge, hvad_ "i.,fr~~rtede~ St{Hn.nil'.lgt;fn 'V·;;l.I'
110j, da mødet :-:t.fE.·d.td.,tHd03~;. Del" VB,)" e.n gejst fn]lI ~lt. ~Ø!'f;'
' 8t,.
}'or p-'-iP.i1IGIF,\Ca.t' d'Jt an klar !.lejr ligellom aet Vitl!1l'l.~PjlilFtj_et., Det v'l.
f,er os nr:~'f,lig, f,~t ·d.!;Jt e:17 mul.),g't delB 3t lavB rjCl~9t konkre·t 1.orrodt r,.~J1,lende
ItVin(]'JGxbejda ogo"n,t.j.rlg f~ 'P01"lpoktivet 111,,6, 'l-t ri ~la,t :>i,.·:~.Uler og Pl'ffi--'
vønt.i.nn. sa.t, i fEJ.ll1!7lE:nhæn,.::; ~11G-d. k\'f:i.ndeundertryic.k,øloe.n.

'Til

.s3.mlod.e. d.::"

2":~lY,,mf.:.'nl ign"Lng

kU.nno 3 .m3.l'tn

l:"w

nU..

Vi hi:"~l' Xl'tIOOX r0jfJi~ r:i:i.af;~

gI'UJlPØ. Det ~T}l.
i~ J:"j 1; ';'1- l f:jJl"~'ffi 8 [-3 ~. :~~ t ~

j

~~ko fUj.ar-i-~

p-}d,llDgl"uppen om 'tt~ l~\ ind j, S:i,lkHf)Or.g Kvind.f~

d.!J, 'ri hurti.gt ka,n. bliv·e en konk\JT.lo.ent ti'l

d~~rn

?11' r·:::J.. 1:icn J.~'-\ ,ndt 100 UlQdlernmel'" og ~4rns mt<H'{) .jJ"c.L:a.dve:nclt; rnE-)d ak·...
1;:i.on1.~r IOf;~ o f.f.':-:: n "'. "J. l gø r{J(}':ter .. JJir;G nu 81' Igrup'P~n ()pt3i,~~'Jt af rd.ru.ktu:rdt1!k.
og- fli.fJk., mn hv".u.l ,i~n' ska.1 pr:\.cH':1:t'::X.'EjS i kvin(1ci}t~,!lmperl .. :Den 1E!;dende- tende·rls
i rrrUPF"'·~'n (':J' f(;:":,\"i.ni.[~t.1~:d{ cg d.~;)t '::I' d.em. deJ' dem()lIl1t,81..el'oT ~;,)'·uppen. GT"<'l.ppen
.;,~:r skrt~mp,)t. ind. til nr;!].~r:\.ni~ ic' 1 i...'f!., fTU:i.nge i g~\.p.lJ-"en ::rltorer' øn:8',kl:J om r.i.t få
l~;a.ng :i kv j ndr::kaF'}HHl :i.g3"l"l (\{; J.t fi-i o:::; 1TJ''".Jd. i SK.,
SteJ7;l"jir,{:~,:rn :\ p-pil] c;f2:T'u'j..lJ)øn tC;!, O·I,.T8]~vHjende for ,~t gå ind, l:H)'l'lr om ma.nge er.
tT~:pt1.e :],1" .JEm 11(~!.:':' :ix<t.1,; Livn ogHsupc-I'bevidft·s ll SK,

81< VF.(.r for j

)~in. t1lfl.de a,t (sf.\. l..nd. j, d.nn 1.")''(' 0 ch: PJ.'og:r-e-s~i.v'e kQ"J.r;d(fIH')Vtr~:gf,d,He er al t (H;. ~wr!J lHn'
SKi tS8ret f:!F~rl p"W-pil"l.E~nr., r~;n a.-J'1d.(Jn kunne V'ftT'F: 31t gå ind ,i H.SD f;J.lør en' 1(\......
ka1.ftr .. r:::.1':i fjta,I"-i-,':l'tl.
.
'i;~C'n 1-,vad, )\::11' v~i e·]"' ke:11;1"J,(:;'" J.nd'7''7'lbl'&d. (-jl~J,l v~_ arbø,jdø Irr~ed rJ.eJ"·~' hV0Pda.n gør
vi- hVC'TcL,ln Bik,'Of' \-i ':it; J'lHtoFi "Y0resll kampkT'.':::l:v .l~()rnmf.n· i cwr~trum?':1
H.øJ.'l·ip:"\}tf~ }i':i]" \! i l:PJ't c.'n ~nH.SBn ,],fVOI'(':;H V"enEdTeopportuniBt.·j~~:k€:1 arhejdo j
~".~v-j ndcJfrnllT"nn, for d.c-:'"t, '';1'" v0-n~d,r,qCp'p0J'tunintp.]" vi Gkdl pa:?~'E: plj, :ikkH ~,t
bJ.iv-,:;. Den, ~·1-L~'lr-ntl:·: \'i lp~n begi\ o,rr-;:rho,.'eClet, er, ~d, "i!'i:\ i ';rOJ~ø~3 iver efter.
at l;;lvc nogtjt lHJ.r:l.Jvcnd,t ':i;('1"ujdf1~ si',()rlTiElT' 0..f gtod og r..YI);e:,I~~fl}' og l..wdcn'V'U.l'''

d8l"(~r d c;· o;;:rådr,"

:·l.f k,\"·;j,.nd'o;,m[l.!':n·[;r,~~kkolse:n, 80m det mi' :1VaH'E~ t ;.j.t s\,X"bejtte
.1 :h<l,!~" :~':·1.nl:1,(:: 'likle:' (;.!"" '.J",'fll'd. i'l.t "h:rugn ~å D',t·)ge'), t.:Ld. ,pf.'lll ~dl.c-n id.~~
(' le ,i.:..;~. s}f, f~ () ,I,': G r:·))'. ;,:'.,j ~011; l.lnd.()'r.' 1: .1' il':Jc (, 1 2. r;; ~
})l':'t \"il gj.. '<C,"l
y~, ~"::,r.,n: \(orwlu,nL:;" eJ' ]~!r!. for~t~j .:,Lt 'J:1rt~ge VOT'f!2, k"lri.nd8poli.- ...

(ned ng

1'~:5ke

::;(111,'
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.ikke .k.un f.'igl5.{::; .k"wrp C'·llcr kamp 1'01'

rL~f::\'~L;,::;·.\:itl~·tl'io{lFr .\~l]CT

ka,mp fcJ' Jmnf;~0rf) ba,rBt~lso:r:tov9 nej lcvind.e:k'.aI"f,....
Don fYr en doJ. ,r.f hOle kIa,asens ka.mp på ~1.!.€~.
O'Jr.i.r'~.d.er n:~T'l11dc\r(.:,'J' C:T' (h:n GB ~)·:;:.rnp mod ~·.tr·tH)\ja.8åel ingen :i. :al~b~.!jdn:('kla.gRej.1,
l
:~ltf;&. (~YI k::,~:!'!P .fo.~·' :.'1 ..J;. f· ::. !:"~1.n~~ .::~!1~ t..LI .~t t!;lCiG s:i.n de~ ai' a.n~n'ar!:t ~ for~}.ljelJl ~.3
1.1·Ø:r:f:i ~ l, f:IlIJfriHJ. ska.t t;·l,.g'~~f: l lq C'.l"!il'QCJ1(., 0f~ l{."ril.X(I).)(;'J"l Sk3.1 1';,;,g(:H~ ep :l11~Lun. 1" Olr par ~~,
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,a.. iG j?:?;,:ci.i~d,.:~ l\vindoiJ.l'rl)n~jdEi
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_.J

baJ' f&ot 1r)·'t toiJ.

("1'
.'.
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,\·,·;~"')·tl·
~1'
,""
"'~"·u

lig'ge fd;:~.J..1.(,:, i

;..t,if;

;;."ru'rld t.:."(
_I. 'to
r;~

er:· .taI' år.

}'~·ttl' vi gfi,;:' :lni i (",t~h'lbl'C:::()C h'v:1.nd::::gTup.:per T"å vi 'ikk(~ V(H::r'~:: ban(~e fO·.T:' at tO,..:
gn n'l t, pÆl ('lien :"ldJ,'?:ol (113:.'i Bh'J\ og s<-..!):1-leI1e \lnD/::Ttl',ykkelsø" ;;')ø1v om det ,,:,;:i~ideT
på :rV,:',g:I1I:..1.. T·y(,:·n °<.t.t nrnal'l 0(11' VO~;)} :Ud{E'. :femini.nt ~ Ol~~ hv-n,d n;yt1:(~X Bll.H11'C:~ g:n.J..:ppoT
CU3'J dol::n" Vi.:1 nvo;b:i.1.J_n·_~rc kv":inc:jE;Tn(~ :f0r 1~evollJt:i.()nen".
Di:i.\.r,1] ilr:~d'343't:;'I!1 f,o.rrTl~! r~ ,'].i.~; l'lU en g,:.l.rJt!, g~:J dan f Ol' j{v:ind.ern~! E.l.ot dt~ F,;ta.d ig ør un
06,ort.r].ct, !-'f1 -(!in mi1,t~);-:~(:; oF:1J,[ld01'. 1J:i. ør J)J.i2lkG.a.ø til .'~t tage f3.t om dl:,:n :na,tel'i,
~:~!.Jo,

, ~løn j.d,~~oloc::i.Hke elg d('~r.:l HGxucllø u.naør'hrykkelf;lo. Intet m:indr'r~ •.p.q.

d:~t j[1.,:l.vr~ront ).-Ivor vj

Jw,n

rå

n'':::,n.g(; me(1.

V:i SJtH.. JL kunnE.' ['H'hG ,jd'C; lJ.§.J,o ',J.d/lil v,,~:ndt TfJ{)cl d.G pT iori t HX'\o;ld n emncH', og inda.ii,;,.·
Vdl':'Jat r,z:p,l \i.c~n et\l'i.·' 'J -te::,: }:'l'1"::bll~'~mor. ,tI 'l",s;'='1. forene net pol itiske mød. det :p:r:L-,
ViJ t· 6' ...
l'ul&,kr·;: r'il (3,ot :i.I'>1.6.!·)1::æl'e. :-d, v--i ';l"j) 'p(!'(':Lde r:n' it1d~l..d.vel1d.'tEl fo:r' f.l,t h~)[}\lpr:~ d.€m. (?.j.l,
knlte: u,d ~f l'j('-Gl~'" pr"t-bJ. ·:!;,ner. 'i/"j':o kan ol)gJ1"~ 'v,~t::r€: :indf.l,a.V(~ndte med Eik.oljng OM
lh.~,ks." rv:i.DJh-,;}'J'· r'I,=:; ::,,J'j.EP, [l(\)l] ""1:1. ma:r nna.kk,(,)"t, 1.1f::lt kc;nk:J'f)t nm j p-,pillegr ..
Ind aR-':l"(l.'fIO ol.", j.,; ,::1.)') J(' t, i t væy'c,,, on fr">:ruc.l.,sæt.ninfr .fo r~ a t \ræTH ~~,dadvH:ndt () pli en
E:la,gz~:r'·;~.i.'i.., i1:~
(\'.-:. ~
~!;,)YJ ]r;,;·a . .i0 fint knmrne v:lo,ex'o 'lE'll'l at offeutligl3:r-8 lJoget
",I,f det., [;;-0-:":1': rt:i;,n f:.1.::;1" :<lo:)':~.:}:](.t :110d.~ a.:r't.ilr;:1r:)}~,
tøatf:H', mød.eT"
.Men \-aJnt c:}' ·r:i,~~'"L.-1.i'o~,·f, ,]t kOllln'l,'~ "lil V~. ~~a.d.(;-:<"' r:G st:f.'md Fn'" ,. J 'd("~tj lokale SilkeoO'f9
,,:,·:v·:i<:3 l'1.~01],"' ctr:.'J" fokD v'lr·r'et Fm iLehc,t OD: de bare' piger l~;:~ 1:n'1,g'~;id.on. ])et ~r j<j
,~tt 1!l."\ro pl;:;"r.)ohDu.d~Ftil1:Lng på ilo:rv"~it. og Y:.F.re til. tXf;
&k~3))0(,; d~lrdt on; l{v:i.l1d(:;,~nd.i::I''L.l';1{'k.1~end.e r0k:-L,ilHn'. Ma.r: lnl fo:rf)ø[{C' a.t prH~v;;ie ayt·
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af :r1I01J' b æ~hl (:.1' ';"DffiJ'nilrA ,Dåkl !]!(L1'c :kvlnd eJ' .i. f(n~ ft!i):'~.:md e 'LJ..nd.(n~tø:.l ø
I'30 :!.~;i.mm.;~ r;;~1(i.H ,når ..':). ;?:f:lJ> ':~T:~,ng- iTI(--;cl karant;·æ.r... Rl"Ij.:mte .foTIl)jldre. Det.
"Jj~~k.
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Vi må ud. mc(l V"ore9 v·:l..:len 'til
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I.~ul:l..f;h€!d'0:r'n'\') :f'.'() 'I'" o:do :}):.:ioYO i!"::(J p.r0m:-;j.o,n8~;rtl,P-P(·)
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VJ må "1c:r-H'\'e

~Jr' ue'nd,E:J.il~~EL,.
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~"< ~
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'f>:~O\"tGL:"' y,:".,?,,,t.:i,gt, 8v::;r::ci.~ 1l;~I' at find,') "J'i.'"tr:"dngen og bolde (ten. Arl)øj"
;\ Ul":':t1.: b,.'~:;-d.G \:':.v~!,:nd(:;·bG'Jff:g~;,d.Be «r' '1:1Vri}Tt ()g vil b(3:~ta.n(l.igo kr'mve stj,J.J.j.ngtagm'1
';t;:1 ] ]{'\Tj l'Jd r.~: }G':).!TI:p'~)::·l n 1.l: dj'~! en t i', t 1,OJ.g •
C1~1' hE;~r !'i';{~ '\!':' H'0L'1 }~c!)1!munj~~tcT 1.'o:t'81;& at lo(le, II·el ;:;,t 11Ht'l:kt.:,! ud fr.ir' f::1n Tigt,in
m.a~H,;,;. J .:i:ljo, j!;\)j' 1.l(~lr:> lhlt' 'V"j ,,:t. {søl'C med TIleget f'orskcll:ign r(joV"e;~,lHn; og del~
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TIL DELXAGERNE PÅ KAP,s SOMMERLEJR

1979 l

Du har tilmeldt dig KAP,s sommerlejr ,79.
Den lejr du har tilmeldt dig er ikke nødvendigvis den du kommer
på. Det skyldes at tilmeldingerne har fordelt sig meget ujævnt
på de forskellige lejre og derfor har vi rokeret lidt om. dvis
dette af en eller anden grund genere dig meget, må du skrive til
os snarest: .
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og dit tilmeldingsnummer er====~~~~!======, HUSK DET Il
Det skal du bruge ved din indskrivning i stedet for dit navn.

Når du ankommer til lejren vil du blive indskrevet. Det rummer
at du får tildelt et navn (herom senere), et gruppenummer, et
sovested, betaler for opholdet og modtager evt. andre oplysninger.
Alle deltagere bliver som sagt inddelt i grupper. Grupperne er
udgangspunkt for det politiske arbejde og vil besuden blive til
delt praktiske opgaver - eksempelvis madlavning, rengøring, mor
genvækning osv.
Lejren som helhed har en på forhånd valgt ledelse,Gommerlejrledelse
(SLL) - ligesom grupperne på forhånd har udpegede gruppeledere.
Henvend dig til din gruppeleaer, hvis du er j, tvivl om noget.

OM LEJREN :
Grunden til at Wl? afholder sommerlejr hvert ar er først og frem
mest at de er vigtige redskaber til at bringe den kommunistiske
politik fremad i sin udvikling og udbredelse. I år er det disku
sioner af den politik KAP har på de områder der er valgt som
emner på de forskellige lejre. For at fs diskusionerne til at
være fremadrettet, må vi diskutere hvordan den kommunistiske
politik på disse områder står mål med vores erfaringer?
Og hvordan den bliver udbredt i den danske arbejderklasse?
Hvordan kan vi i det daglige medvirke aktivt til at udbrede poli
tikken på det område du har valgt at diskutere på sommerlejr 79 ?
Det vedlagte oplæg vil være det udgangspunkt KAP lægger frem
til diskusion for denne lejr. Du bør læse dette oplæg igennem,
læse det kritisk, stille oplæget sammen med dine erfaringer og
spørsmål, og se det hele i forhold til de spørsmål sommerlejren
lægger op til diskution. Lad være med at fortvivle, hvis der er
noget, du ikke kan overskue. Intet er så svært som at sidde alene
og klare store problemer. Husk derimod at tvivl, kritik og spørs
mål frem på lejren. Sammen med gruppen og resten af lejren kan
selv meget vanskelige spørsmål løses.

Tidspunkter, transport samt nOGle praktiskø oplysninger"
Sommerlejren lj.gger ea. 4 til '.) km. fra Hvalsø.
Le,jren starter 10rda.g den 28. ,1'ul:!. :kJl. 12 .OO~1.2 .30
Der er følgende målter ~d; kOlllmf.J til lE'jren pgl.
1/æ2.10!3tEansI:\ort..:. ( for dem der har tilmeld.t sig inden løjTen)
Afgang fra Københavns Hovedbane!';ård Pi~ plad:sen ud for ~livoli.
]3u.~en Jsø:;:~E....P-tæ2!~_k~..!....1..o'~E_• KOlli i

god. tid,' de!' er l~Ul el! afJSE-Ei
Desuden vil der være. mulighed for at få trallspotel:'øt. barnevog;nø,.
bagage OSV. med. til 1e,jren.
Forventei.;hjemIwnJst Xiørdl*.\' <lon 'I.•
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d.er vil V'æ:;:'(') afhentniuf';, se tidspunkt ovenfor.

:På le;jren vil der forefindes en "købme.ucL', der har (le nød.vend igste
ting. Bogbutikken OK'P03EH vil hav,) ml filial på h"jren med kla8'
.sikere og anden :N,levant lit:1;er'atu,r. Desuden 'lil der V,Bre Bn
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SOMMERLEJRENE.

Mange der har stiftet bekendtskab med KAPere udover kontakten på ar
bejdspladsen eller uddannelsesstedet, har sikkert studset over de dæknavne,
der f.eks. bliver anvendt på partiets sommerlejre, over den megen omtale af
personer i koder, f.eks. initialer, og den varsomme omgang med nøvue, adres
ser og telefonnumre.
Dette er imidlertid ikke udtryk for et forsøg på at gøre det hele mere
spændende ved at lege røvere og soldater. Det er heller ikke udtryk for u
ærlighed. Det er nogle simple forholdsregler, partiet tager, fordi KAP ved,
at borgerskabet på trods af sin demokratiske facade giver sig af med regi
strering af revolutionære. Og KAP tager den borgerlige statsmagts handlin
ger så alvorligt, at vi forsøger at-beskytte vore medlemmer, vore ledelser
og vore sympatisører mest muligt for at sikre partiets muligheder for at
virke også hvis udviklingen skærpes så meget, at KAP f.eks. illegaliseres.
Fængslingen af kommunisterne under Danmarks besættelse er herhjemme det
tydeligste historiske eksempel på, at man bør tage sådanne sikkerhedsforan
staltninger alvorligt.
Men vi mener også at klassekampen dagligt giver os eksempler på, hvor
vigtigt det er med en vågen omgang med navne adresser, informationer etc.:
Mexicanersagen viste klart hvor langt efterretningstjenesterne går. Berufs
verbot er et andet eksempel. Vi har kendskab til skoleinspektører der kon
takter lærer seminarierne for at forhøre sig om en ny ansøgers politiske
aktivitet i studietiden. De mange politiske fyringer er et tredie eksem
pel. Så som de fire politisk fyrede fra Activ stillads Service og den fy
rede tillidsmand fra fragtmandshallen i Glostrup.
Derfor står vi fast ved, at det er nødvendigt at overholde en række
sikkerhedsforanstaltninger på sommerlejrene. Lejrene er arrangeret i KAPs
navn, og alle ved derfor at der er forsamlet mange medlemmer og sympatisø
rer.
Nedenstående retningslinier skal derfor følges af alle der deltager på
KAPs

s~erlejre:

-Alle vil ved ankomsten til lejren få et navneskilt med et dæknavn. Dæk
navne skal bruges overalt og på hele lejren igennem.
-Sørg for, at dit navn eller initialer ikke står på ting du har med på
lejren.
-Alle skal have sygesikringsbevis med, da der kan opstå situationer, hvor
der er brug for dette, men bær det altid på dig.
-Det vil ikke blive tilladt at komme på lejrene med køretøjer med nummer
plader på, uden forudgående tilladelse fra sommerlejrsekretariatet, Studie
stræde 24, 1455 K. (Ol) 15 21 33.
-Bliver deT nødvendigt at folade lejren i lejrperioden. skal dette ske ef
ter aftale med sommerlejrledelsen. (Dette vil især gælde arbejdsl'se der
skal hjem og stemple. Meddel derfor ved ankomsten. hvornår der er.)
-Telefonsamtaler til og fra lejren er kun tilladt efter aftale med SDmmer
lejrledelsen.
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København den 28.6.79

Til dig der skal på 7~nde
poli thlk sommerlejr,

du har nu alt nødvendigt forberedelsesmateriale til de
kvindepoli tiske somrnerle,jre. Debatoplægget om sehmal
pol! ti.kken kmme desværre ikke nå, at komme med i det
Offset-trykte sommerlejrhæfte. Derfor et særskilt pap
ir. For at råde bod. på. at ce·tte tilsendte oplæg ikke
er trykt sammen roee, cle ø-vrige debatopl:J'.g, satser vi på
at få bragt en kron:i.k i Arbejderavisen om seksualpoli
tikken snHrest. Det er god.t at så mange som muligt del
tagel' i debatterne om fanlilie -og seksualpolitik - selv
om disse Qeb~tter kun kører 9LEf~iseret på de kvinde
poli tiske le ;jre.

Vi vil tilsicJst gøre dig opmærksom på, at der er sket
en fe jl i opsætningen i. det Qffse·~-trykte hæfte. Efter
side 46, spalte 2 nederst, skal du læse det der står
på side 51, spa,lte 1 fra ("Hvilke krav skal vi priori
tere"), side 51 spalte 2 samt r,ide 52 spalte 1. Derefter
fortsætter du på side 47 og deruda: •••••

God læse -og debatlystt
KAP's sommerlejrsekretariat.

