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Inleiding

De jaren zestig kenden zowat overal in de geïndustria
liseerde landen van de westerse wereld een nieuwe op
gang van de vrouwenbeweging .
Deze "tweede feministische golf" wordt gekenmerkt
door een zeer scherpe bewustwording van de specifieke
onderdrukking van de vrouw in het kapitalisme . Hoewel
het kapitalisme deze onderdrukking niet heeft uitge
vonden , zit de onderdrukking van de vrouw er stevig
ingeworteld.
De massabewegingen die in vele landen een gedeelte
lijke liberalisering van abortus hebben afgedwongen ,
eijn een verdere impuls geweest voor de vrouwenbewe
ging. Vrouwen hebben ervaren dat hun zelfstandige ,
direkte strijd inderdaad de weg is om voor hun eisen
op te komen.
Wanneer met mei '68 in Europa de klassenstrijd een
enorme opgang kent, zien we dat in de bedrijven de
vrouwen aktief worden . De vrouwen van LIP gaan deel
nemen aan de bezetting van hun bedrijf en zullen er
een dubbele strijd voeren : tegen de patroon die het
bedrijf wil sluiten en tegen hun onderdrukking door
de mannen (zowel hun werkmakkers als hun echtgenoten)
In deze strijdervaring werd konkreet de eenheid van de
strijd voor het socialisme en voor de bevrijding van
de vrouw aangetoond. Zonder een werkelijke bevrij
d i ng van de vrouw kan geen echte socialistische maat
schappij van vrije mannen en vrouwen worden opgebouwd.

I n Vlaanderen ontstonden er het laatste jaar een aan
tal linkse vrouwengroepen die vanuit een feministisch
s o c i a l i s t i s c h standpunt vertrokken. Op die basis
werden kontakten gelegd en drong de noodzaak van een
c o ö r d i na t i e zich op .
Met dit manifest willen we onze ideeän gestalte geven
e n een socialistisch-feministische stroming in de
vrouwenbeweqing uitbouwen.



Dit initiatief wordt genomen door :
Dolle Mina (Gent) , ERA (Emancipatie door Raad en Aktie
Ninove), Grov (Groep Rooie Vrouwen - Antwerpen), LOV
(Linkse Oostendse vrouwen) , Linkse Vrouwen (Brugge),
Vrouwencomitee Wereldscholen (Hasselt).

De standpunten die hierin worden uitgewerkt, bieden
ons de mogelijkheid om samen aktie te voeren, om aan
sluiting te vinden met andere bestaande vrouwengroepen
in Vlaanderen en ook in het Franstalige landsgedeelte,
en om het ontstaan van nieuwe groepen op deze basis
te stimuleren.

Wij willen zeker niet het alleenrecht opeisen van de
vrouwenbeweging. In die brede vrouwenbeweging willen
we alles in het werk stellen om met zoveel mogelijk
vrouwen en vrouwenorganisaties samen te werken op
gemeenschappelijke aktiepunten .

De konkrete eisen die worden toegevoegd geven reeds
aan op hoeveel punten de vrouwenbeweging als geheel
zal moeten strijden om een begin te maken met de op
heffing van een eeuwenoude ongelijkheid en onderdruk
king .



Al eeuwen worden vrouwen onderdrukt . De studie van
deze onderdrukking is verre van voltooid . We zien
echter duidelijk dat de onderdrukking van de vro uw
nu is ingeschakeld in het algemene uitbuitings - en
onderdrukkingssysteem van het kapitalisme. Dit is
gebeurd doordat het kapitalisme het gezin, en da arin
de positie van de vrouw een duidelijke vorm e n
funktie heeft gegeven ,dit het systeem ver sterken .

De kapita listische uitbuiting en onderdrukking
van de vrouw draait om het gezin .

In het kapitalisme is de relatie tussen man en
vrouw in het gezin duidelijk een machtsrelatie .
Op ekonomisch v lak is de man de kostwinner e n i s
de vrouw als huismoeder volledig van hem afha nke l i j k.
Op sociaal vlak zien we dat het rollenpat r o o n on s
wordt ingeprent doorheen de opvoeding , de moraal ,
de godsdienst , de reklame , de pers . Hierbij
wordt de man in de r o l van beschermer en heerse r
geduwd, en de vrouw i s het zachtaardig , afhankel i j k
en moederlijk wezen . De sexualiteit wordt uits l u i 
tend als mannelijke sexualiteit uitgedrukt , te rwijl
de sexualiteit van de vrouw eeuwenlang in f unktie
van de voortplanting stond en in funktie van de
bevrediging van de man .

Deze t yp ische huwelijksrelatie is een weerspiege
ling va n d e mac htsrela t i e i n he t kapitali s me tus sen
baas en arbe ider . I n het gezin worden de k inderen
opgevoed in een patroon van machtsrelaties, dat hen
op die machtsrelaties in de maatschappij voorbe
reidt .

De kapitalistische p roduktiewijze veroorz aakte ee n
scheiding tussen " ma a t s c h a p pe l i j k" leven e n "pr ivé"
leven . Het maatschappelijke , sociale leven vo rm t
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de wereld van de mannen , terwijl de vrouw in het pri
véleven thuis hoort . De r ollenpatronen , waarin man
en vrouw worden opgevoed, zijn het middel om hen
hie rop voor te bere i den.

Vr oege r - vóór d e i ndustrialisatie - was de familie
n i e t zo pr i vé, z e was veel minder van het maatschap
peli jk leven afgesl oten. De scheid ing tussen maa t
schappij en gezin was k l e iner omdat de p r o d uk t ie in
de familie gebeur de en n i e t in fab rieken .
Bovendien was v r o uwe nwerk hierin be l a ng r ij k . Vrouwen
waren dan wel al ondergesc h i k t aan mannen , maar hun
ekonomische positi e gaf hen toch e e n z ekere mate van
onafhankelijkheid.

Met de industrial ise r ing o n t t r o kke n de fabrieken de
produktie aan he t ge z i n. Er onts taan twee apar t e
werelden, de ze van de p rod uk t ie en l oonarbeid en di e
va n d e zorg VOor mensen (voeding,kle ding) en de onbe
taalde huisarbe i d. Aan va nke l ijk g a a n ook vro uwe n
e n kinderen naar de fabriek. Maar zodra de l evens
standaard iets stijgt e n ook wet t en o p de kinderar
beid e n op de besch e rming van vrouwen en gez in
ge s temd worden , wi n t he t "pr i vé l e ven" terug e no rm
aan be lang.

1 ° Huisho udeli jk werk is gratis a r be i d.

Vrouwen zijn de spil van het gezin. In de eerste
plaats moeders en echtgenotes , moeten ze ervoor
zorgen dat de mannen elke dag gevoed, gekleed , u i t 
gerust en sexueel voldaan (?) a a n het werk kunnen ,
dat de kinderen worden geboren , opgevoed (liefst
streng en gedisciplineerd) en verzorgd , tot ze later ,
wanneer ze groot en sterk zijn , op hun beurt kunnen
gaan werken of moeders worden .

Huishoudelijk werk ~lijft behoren tot het privé leven :
het is een grat is dienst , waartoe de vrouwen zich
verbinden via het huwelijk .
Het gezin is de plaats geworden, waar het voortbrengen
en het verzorgen van arbeidskracht~n gratis verzekerd
wordt . En de mensen doen het omdat ze inderdaad nog
over zoveel menselijkheid en liefde beschikken om
van kinderen , om van elkaar te houden. Maar hun ka
paciteit tot liefde wordt misbruikt ! De mensen
beseffen het niet , maar met elk loon dat een baas
aan zijn arbeiders betaalt , heeft hij er onrecht
streeks een gratis werkster bij , die zijn arbeiders
en toekomstige arbeiders verzorgt en onderhoudt.



2° Konsumptie : ~open maar , maar ga niet over het
gezinsbudget.

In het kapitalisme kunnen de middelen voor onderhoud
van de mensen alleen maar gekocht worden . De gezin
nen zijn de grote konsumptie -eenheden in onze maat -
schappij . Elk gezin kan maar verbruiken in verhou
ding met het loon dat binnenkomt en toch verbruikt
elk gezin wat het kan ,in een niet te stuiten konkur 
rentie . Door het gezin bestendigt het kapitalisme
de ongelijke verdeling van de rijkdom , die in de
maatschappij wordt voortgebracht .

3° Vrouwen werken dubbel
huishoudelijke arbeid

loonarbeid en gratis

..

Maar één loon is vaak niet genoeg . Naast de huishou
delijke arbeid, die de maatschappij hen oplegt (door
te beweren dat dit de "natuurlijke bestenuning " van de
vrouw is) verrichten veel vrouwen ook nog loonarbeid .
Hun baas profiteert van hun "h u i s ho ude l i j ke bestem
ming" om de vrouwen in de minst interessante baantjes
te plaatsen , hen minder te betalen en eerst te ont
slaan . Bovendien kregen de meeste vrouwen geen goede
beroepsopleiding , ze werden slechts voorbereid op hun
huisvrouwentaak. Vele vrouwen willen wel werk , maar
vinden er geen . Zo vormen de vrouwen een onuitput
telijke reserve aan goedkope arbeidskrachten , die ,
als ze niet meer nodig zijn , worden afgedankt en weer
hun gezinstaak opnemen.

Een werkende vrouw ondergaat zowel een uitbuiting
als arbeidskracht ,als een extra-uitbuiting als vrouw
(minder betaald , vlugger afgedankt met daarbij nog
eens de onderdrukking in de huishoudelijke arbeid .

4° De mythe van het gelukkig gezin .

De meeste mensen zien het niet zo dat hun gezin - hun
privé wereldje dat ze met zoveel liefde en goede voor
nemens stichtten - ook een onderdrukkende sociaal -eko
nomische struktuur is , waarop het kapitalisme steunt .
Het is waar,in een onmenselijke wereld , waarin mensen
elkaar gebruiken , geld uit elkaar slaan , a lleen zake 
lijk met elkaar omgaan , is het gezin een van de wei 
nige oorden/waar nog een zeker intiem kontakt mogelijk
is . We beseffen niet dat dit intiem kontakt ook al
besmet is door de kapitalistische verhoudingen :





exclusief bezitsrecht van deochtgenoten o p elkaar ,
jaloezie, onzekerheid en angst om de partner en kost 
winner te verliezen , machtsmisbruik op vrouwen en
kinderen . ...
Onder deze ekonomische , sociale en ideologische
druk lijden trouwens ook mannen : door het heersende
rolpatroon worden zij in een rol geduwd van de stoere
man , de kostwinner, opgejaagè door prestatiedwang ,
werken voor een orcmotie . om meer qeld te verdienen
·~m zijn gezin gelukkig te maken ·. En als een
huwelijk daarop sp. ak loopt , zoeken de mensen de
schuld bij hun per~oonlijke tekortkomingen .
Ze vragen zich nie ': af waarom bv . het gezin de
enige maatschappelijk aanvaarde s amenlevingsstruk'
tuur is , door wet , kerk en moraal stevig i n stand
gehouden .

Niet alleen op emotioneel vlak heeft het binnen 
dringen van het kapitalisme in ons privé leven
gevolgen .
Ondertussen vree t het kapitalistisch systeem d e
gezinsstr uk t uur e n - f un k t i e s verder aan. Want
overal wa a r wins t te maken va l t, dringt d e k a pi
talist binnen. Traditionele h uishoudeli jke dien
sten worden te koop aangeboden : konfektie , goed
kope maaltijden, wassalons • ••
Deze aantasting van het traditionele huishouden
zou een weg kunnen vrijmaken voor meer menselijk
geluk en vrijheid en dit vooral voor de vrouw .
Maar deze positieve gevolgen bl ijven uit :
Integendeel , de mensen geraken meer en meer ge
isoleerd van mekaar . Vrouwen " vr i j er " van huis 
houdelijke taken krijgen geen kansen op werk.
De rijkdom van onze produktiekapaciteit van onze
samenleving zou de bevrijding kunnen mogelijk
maken . Maar de kapitalistische winsthonger maakt
die evolutie onmogelijk .
Zo zien we dus dat het binnendringen van het
kapitalisme in het gezin niet alleen een emotio
nee l en r e l a t i o ne e l aspekt heeft , maar ook een
struktureel aspekt .

Het kapitalisme t a s t het gezin a an , maa r b li jft
de men sen onderwerpen aan een gez i n s leven.

Wi j willen elke men s e l i j k e ver ho ud i ng vr i jmaken
va n d e vers ti kkende dwa ng va n het ge z i n , om te
komen t o t vr i j e menseli j ke r elati es, een v eel 
heid van samenle v ing svorme n d i e de mensen zelf
moeten bepa l e n, maar waar niemand o ndergeschik t
is . Dat betekent de strijd tegen het kap i ta-
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lisme.

2. .z;, /mJ a'L k~~hJti~C/'t. Jnd.rrJ,at/j , iA a/Ie
JOcia.& ,f/RfJ~h I k tn"de" Vf'r!/dv'h 6háll'd'I'I4. U".

De lJllderdrukking van de vrouw leeft door in alle
lagen van de maatschappij , zij is niet klassege
bonden (alhoewel het voor vrouwen uit hogere
sociale lagen gemakkelijker is om zich gedeelte
lijk te "bevrijden", omdat zij financieel sterker
staan, vaak ook meer gelegenheid kregen om zich
te ontwikkelen). Onderdrukkinq is een feit voor
all.e vrouwen . ~lJ worat aanvaara als " nor .ua e i v ,

omdat zij wortelt in een ideologie die zich bedient
van o pvoeding , reklame, massamedia, moraal en gods
dienst , rechtsspraak , en zij dwingt de vrouwen de
gezinsstruktuur van nu te aanvaarden en dus de heer
sende rol van de mannen te erkennen . Dit betekent
dat hen het demokratisch recht op zelfbeschikking
ontzegd wordt.

Het kapitaal verdeelt en heerst.

Volgens het bekende "verdeel en heers-principe", dat
diep leeft in de kapitalistische maatschappij en dat
de solidariteit van de arbeiders breekt {denk aan het
stimuleren van vijandige relaties tussen de arbeiders
door het premiestelsel, de ongelijkheid van lonen,
behandeling en werkomstandigheden van geschoolde en
ongeschoolde arbeiders, meestergasten die op geraffi
neerde manier opgezet worden tegen de arbeiders) _
dankzij dit principe is in onze maatschappij een wig
gedreven tussen mannen en vrouwen, ook al doen zij
hetzelfde werk en zijn ze dus op dezelfde manier uit
gebuit in hun werksituatie. (Denk hier aan de veel
verspreide roep in tijden van werkloosheid : vrouwen
nemen mannen hun brood af !)

Zo kunnen de belangen van mannen en vrouwen in het
onmiddellijke met elkaar botsen , en als we dan niet
opletten komen alleen de belangen van de sterkste
groep (de mannen) aan bod . Zonder dat daarom bewuste
slechte wil in het opzet is . Maar aangez ien vrouwen
meestal in de minderheid zijn in een bedrijf , en aan
gezien zij globaal gezien de minst be langrijke jobs
doen , worden zijn als eerste afgedankt in periode van
krisis , en zijn hun belangen altijd die van de minst
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sterke groep. Zo ontstaat de neiging om alleen de
belangen te zien van de sterkste groep en dat zijn
de arbeiders. Zo merken we dat om allerlei redenen
noch de vakbonden noch de arbeiderspartijen dit pro
bleem ernstig aanpakken.

Ook de arbeidersorganisaties onderdrukken vrouwen.

Wij zullen nooit vergeten dat het kapitalistisch
systeem steunt op de uitbuiting en onderdrukking van
de arbeidende klasse. Hun organisaties, de organisa
ties van de arbeidersklasse, zijn gegroeid uit de
strijd van de arbeiders tegen die uitbuiting en onder
drukking. Als dusdanig vallen wij ,feministen, hen
niet aan. Integendeel,wij weten dat wij met hen een
gemeenschappelijke vijand te bestrijden hebben.

Maar dat neemt niet weg dat wij wel aanklagen dat in
de traditionele organisaties van de arbeidersbeweging
de onderdrukking van de vrouwen diep geworteld zit.
Daarin verschillen de traditionele arbeiderspartiien
niet zo erg van andere traditionele partijen.
Het zijn stuk voor stuk "mannenorganisaties" die hun
onderdrukkinq van de vrouwen politiek uitdrukken door
bijvoorbeeld het recht van de vrouwen op een auto
nome organisatie niet te erkennen als een fundamen
teel demokratisch recht. Neen, ze bestempelen
dat als kleinburgerlijk feministisch egoïsme, als
het kapotbreken van de eenheid van de arbeidersbe
weging, als een afleidingsmaneuver van de essen
tiële problemen.

En wat erger is, de houding van de vakbonden is geen
zier beter. Weinig vrouwen bekleden belangrijke
plaatsen. Hoewel de syndikalisatiegraad van de
vrouwen bepaald hoog is en toeneemt; hoewel vrouwen
aktief zijn in onJernemingsraden en komitees van
veiligheid en gezondheid, zijn ze weinig vertegen
woordigd in de leidinggevende organen van de vak
bond. En hoe hoger in de hiërarchie, hoe minder
vrouwen. Hun problematiek verdwijnt daarmee uit
de centrale bekommernis van de vakbondsleiding.
Tegelijkertijd worden de problemen van de vrouwen
herleid tot deze die betrekking hebben op hun
werksituatie.

Eisen als gelijk loon voor gelijk'werk zijn enorm
belangrijk, maar als niet tegelijkertijd de pro
blematiek van de dubbele dagtaak (loonarbeid en
huishouden) wordt aangepakt,zullen de vrouwen nooit
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ten volle aan het va k bo ndsleven, aan de str i jd
voor hun belangen , kunnen dee lnemen .
De ve rburokratisering van de vakbond, he t gebr e k
a an syndikale demokratie weegt ex t ra zwa a r door
op de vrouwelijke leden . To c h hebben ook de v r o u
wen een plaats in de vakbond . Ze z ullen zich a k
tief moe ten i nzetten om die plaats te ve roveren .
Hun i nzet i s een stuk strijd voor syndikale d emo
kratie - en daarmee staan ze aan de z ijde van
linkse syndikale militanten en strijdsyndikali s t en .

J . ])~ VllOk.Wtn 1"j,j,uI nc/'t ~ 'lUI tiJm ~a"iSttr;c

"?JIV>iril ti~

In de b staande organisaties van de arbeidersbe 
weging/waarin ze zeker ook een rol te spelen heb-
ben in de strijd voo r het socialisme , moeten de
vrouwen hun belangen kunnen verdedigen . In de
mate dat de strijd voor dit recht een lange strijd
zal zijn , eisen wij ook het recht op om ons auto
noom te organiseren. Wij willen zelf beslissen
over wat onze specifieke problemen zijn en hoe wij
die wensen op te lossen. Wij moeten het recht hebben
om zelf , vanuit onze eigen bewustwording als vrou
wen , onze situatie te analyseren en zelfstandig
te zoeken naa r antwoorden die ons niet door mannen
ho e ve n qedicteerd te worden .

De geschiedenis toont aan da de omverwerping van het
kapitalisme als ekonomisch systeem {zo a l s o.a. i n de
Sovjet-Unie en China gebeurde) geen ga r antie is voor
het vanzelf opheffen van de onde rd rukking van de
vrouwen . Zonder grondige mentaliteitsveranderingen
bij de vrouwen zelf , en bij de mannen , zal het
bestaande mannelijk chauvinisme overleven . Zonder
een grondige verandering in onze morele normen , in
onze opvoedingspa tronen , in onze (dubbele) sexuele
moraal , in onze vastgeroeste ideeën over wat typi sch
mannelijk en typisch vrouwelijk is , is er van vrouwen
bevrijding geen sprake en is een nieuwe socialis
tische maa schappij onmogelijk op te bouwen . Daa rom
moeten wij niet wachten tot het weer te laat is , maar
zelf ons lot in handen nemen e n aan de mannen du ide 
lijk stellen welk socialisme wij wi llen en welke
plaa s wij daarin willen . Om samen me t hen , ma ar
ieder vanuit zijn e igen problewatiek , te streven
naar het realiseren van deze andere maatscha ppij .



Wij , feministen , willen een nieuwe maatschappij .
Di e maatschappij krijgen we n i e t kado . Daar moeten
we voor strijden . En in die strijd staan we niet
alleen . Onze onmiddellijke bondgenoten zijn alle
an ti-kapitalistische krachten . Samen met hen
willen wij de strijd vooruittrekken .

En er is meer . De feministen zijn essentieel in
de opbouw van de nieuwe socialistische maatschap
pij : het zal immers afhangen van de inbreng van
de vrouwen of de onderdrukkende gezinsstrukturen,
het geïndividualiseerd en geprivatiseerd huis
houdelijk werk , enz • . omgevormd gaan worden in
vrije samenlevingsstrukturen die niet meer als
geïsoleerde eilandjes los staan 'van de maatschap
pij . En zo essentieel als de feministen zijn
voor de opbouw van het socialisme , zo essentieel
zijn de arbeidersklasse en haar organisaties om
het kapitalisme en het privé bezit af te schaffen
en de ekonomische grondslag te leggen voor het
socialisme , nl . het gemeenschappelijk bezit van
de produktiemiddelen .

Als feministen willen we ons dus ook in de prak
tijk verbinden met de strijd van de georganiseerde
arbeidersbeweging , de vakbonden in het bijzonder ,
en zullen we ervoor strijden dat deze ook all e
ei sen van de feministen opneemt.

s: çte., 1"'~'Jli:h1~J61tde,. .JOC4''!''/hne.
ft.e.1'l JOCJA./,,n,,cJ(?17c1tr,!e1rl'''iJtn~

Zoals geze9d hierboven heeft de strijd voor de
bevrijding van de vrouwen slechts üen perspek
tief als deze strijd zich inschakelt in de
strijd tegen het kapitalisme , dwz . tegen klasse 
uitbuiting en onderdrukking .

We str i j d en voor a lle e i sen van de vrouwen , ook
die welke b i nnen het ka pi t a lisme opgelost
ku~nen worden (bv . abort us) . Maar we strijden
de ze strijd op onze manier , ' een manier die de
vrouwen bewust maakt :



a) zelf de strijd o rganiseren , te s a me n en demo 
kratisch

b) onze kracht tonen : aktie , mob i l i s a t i e, de
straat op - geen geloof meer in d e regels
van het parlementaire spel - demokratische
organisatie van de massa vrouwen aan de
basis , die h un eisen nu stellen (of het n u
"po l i t i e k opport uun " is of niet )

Wij willen naar een maatschappij waar de mensen
zelf de maatschappij beheren , via demokratische
raden (nl. komi tees van vrouwen , wijken , fab r ie 
ken) . Raden die e r dus niet alleen zijn om de
belangen van de groep te verdedigen , maar die
aktief deelnemen op alle kwesties van het maat
schappelijk leven : produktie , verdeling van
de produktie , de kwesties van het dagelijks
l even enz • • •

Dat veronderstelt het gemeenschappelijk beheer
van de produktiemiddelen als ekonomische voor
waarde , en de volledige gelijkwaardigheid van
all e mensen als sociale voorwaarde . Vandaar
dat we nu in onze strijd die gelijkwaardigheid
voorbereiden door de belangen van de vrouwen
tegen e l ke o nde r d r uk k i ng o p te nemen in eigen
demokrati s ch ges truktureerde o rga n i s a t ie s en
da araan een perspektief t e koppelen van ver
nietiging van de kapitalistische ve r houd i n ge n ,
door t e strijden tegen de uitbuiting.

Wij will en ons als vrouwen organ~seren om een
s t romi ng in de vrouwe nbe weg i ng t e vertegenwoor
digen , die d e ideeën en de doels t e l l i ng van dit
ma n ifes t belic haamt.

Met ande re woorden , een feministi sch - socia l i s t i s c he
stror.ing . Wij willen o rganisatori s ch en po l i tiek
zelfstandig zij n . Dat b rengt mee r du ide li j kheid
en stimuleert de di skus s ie .

Maar wat wij ook willen is same nwe r ke n met alle
andere vrouwengroepen en organisaties op konKrëte
aktiepunten . Niema nd heeft he t monopolie van de
strijd , en hoe meer v rouwen deelnemen aan de st r ijd ,
hoe meer kans op slagen . De solidar iteit i n de kon
k r e t e str~jd , op alle aspekten van de vrouwenonder-



Q~ukking is een noodzaak .
Wij zullen eraan deelnemen .



KORTE UITWERKING VAN DE KONKRETE AKTIEPUNTE~ .

De ongelijkheid tussen man en vrouw krijgt vooral
gestalte in de maatschappelijke instituten zoals
gezin , school , beroepssfeer . Daarom willen wij onze
strijd organiseren rond de volgende aktiepunten,
om te proberen die typische patronen te doorbreken .

1 . Samenlevingsvormen

degelijke sexuele voorlichting er vrije versprei
ding van voorbehoedsmiddelen , ook voor minder
jarigen .

- abortus op eenvoudige aanvraag van de vrouw ;
afschaffing van de diskriminerende wetgeving op
dit gebied.

- tegen de SPT (sociaal pedagogische toelage) , die
er enkel op gericht is de vrouw thuis te houden .

- uitgebreide kollektieve voorzieningen .
Dit houdt o.a . in : degelijke kinderopvang , 2 4
00 24 uur , ook voor niet -buitenshuis werkende
v~ouwen ; kollektieve restaurants ; wasse rettes ;
speelpleinen ; speelstraten ; openbare toiletten ;
degelijk uitgebouwd openbaar vervoer .
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- opheffing van elke diskriminatie t .o .v . andere
samenlevingsvormen buiten het huwelijk : homo 
sexualiteit , alleen leven , samen leven in groep • . ;
Deze diskriminatie komt tot uiting o .a. in woon 
gelegenheid , werkgelegenheid , wetgeving.

- opheffing van de diskriminatie van het natuurlijk
k ind .

2. Te gen h e t geweld

Het geestelijk en lichamelijk geweld tegen vrouwen
(b v. mi shande l i ng , verkrachting , aanranding) thuis ,
op straat , op het werk, in en buiten het huwelijk
en z o a l s naar voorgeschoven in reklame, massa
media , enz ..•

3 . Opvoeding en onderwijs

Voor een herziening van onderwijs en leerstrukturen :
doorbreken van de traditionele rolverde ling en
beroepskeuze , o.a. in schoolboeken en jeugdliteratuur ,
jeugduitzendingen in radio en TV, leerinhcuden.

Voor een veralgemeend gemengd onderwijs.
Voor permanente scholing voor iedereen .
Stimuleren van gemengde vrijetijdsbesteding , bv .
jeugdgroeperingen .

4. Werkgelegenheid en vakbondswerk

- gelijk loon voor gelijk werk
- geen diskriminatie wat betreft loonkategorieën en

gelijke promotieka~sen voor man en vrouw
- arbeidszekerheid : geen diskriminatie in

afdankingen
- arbeidsduurvermindering per dag voor iedereen,

zonder loonverlies, zonder opdrijven van het
arbeidsritme en gekoppeld aan nieuwe aanwer
vingen .

- tegen kumul en overuren
- werk in eigen streek en dan ook beter openbaar

vervoer
- geen parttime werk als oplossing van het gebrek

aan kollektieve voorzieningen.
- inrichten van scholings- en herscholingscursussen

tijdens de werkuren.
- voor grotere inschakeling van vrouwelijke militan

ten in de vakbondswerking. Voor een demokratische
strijdbare vakbond , die de belangen van alle
loonarbeiders verdedigt.



·.




