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Sammendrag 

Denne oppgava tar for seg kvinnenes rolle i Arbeidernes Kommunistparti (marxist-leninistene) 

i perioden 1973–1984. Utad fremstod partiet svært opptatt av kvinnepolitikk og 

kvinnefrigjøring, men innad var det langt mellom kvinner i ledende posisjoner og 

kvinnepolitikken stod langt nede på lista over prioriterte saker. Dette gjaldt særlig i perioden 

fra 1975 til 1980. For å undersøke forskjellen på partiets holdning innad og utad, har jeg 

analysert forholdet mellom ideologi og realitet ved å analysere prinsipprogrammene sett i lys 

av politisk praksis.  

 Oppgava vil vise at partiet hadde tre faser i utviklingen av kvinnepolitikken; (1) 

oppbygging av en kvinnepolitikk, (2) regredering og nedprioritering av kvinnenes rolle i 

politikken, (3) gjenoppreisning av kvinnepolitikken. Disse fasene fulgte den generelle 

ideologiske utviklingen i partiet. Ideologien til partiet analyseres gjennom prinsipprogrammene 

til partiet som kom ut i 1973, 1976, 1980 og 1984. Analyser av prinsipprogrammene vil vise at 

kjerneelementene i ideologien stod stødig gjennom de elleve årene, men at det foregikk andre 

ideologiske endringer som påvirket kvinnepolitikken og kvinners rolle i partiet gjennomgikk 

større endringer mellom 1973 og 1984.  
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Forord 

Fem fine og krevende år på lektorprogrammet er ferdig, og det er med lettelse og vemod jeg 

leverer inn denne masteroppgaven. Jeg vil benytte anledningen til å takke veilederen min, 

Øystein Sørensen, for halvannet år med veiledning, gode råd og raske svar på febrilske e-poster 

sendt til alle døgnets tider. Jeg vil også takke Arbeiderbevegelsens bibliotek og arkiv for støtte 

til å skrive oppgaven. En særlig takk rettes til Ole Martin Rønning for å ha lest gjennom flere 

av kapitlene og kommet med uvurderlig hjelp med struktur av kapitler, faktafeil og skrivefeil. 

 Takk til informantene mine som var villige til å stille opp og fortelle om sine opplevelser 

som kvinne i AKP (m-l). En takk rettes også til alle kvinnene som var med på å kjempe mange 

viktige kamper på 1970- og 1980-tallet som jeg får nyte godene av i dag.   

 Jeg vil takke mamma, pappa, Nora og Torgeir for ukentlige søndagsmiddager med trøst 

og god mat. Takk til pappa som tok seg påsken for å lese korrektur og diskutere i oppgaven på 

lange skiturer og sene kvelder. Jeg lovet mamma og pappa at jeg aldri skulle nærme meg 

politikk etter å ha blitt miljøskadet i barndommen, men jeg klarte visst ikke holde meg unna 

likevel. Jeg kan vel også takke dere for fascinasjonen for emnet. 

 Min gode venn Thea har vært en solid støtte siden første dag på lektorprogrammet. Dine 

beroligende ord, mangfoldige kollokvier og gode samtaler har vært gull verdt. Takk til alle på 

pauserommet som har latt meg være en streng quizmaster hver fredag. Takk til alle øvrige 

venner som har stilt opp med uendelige distraksjoner, enten i form av middag, lunsj, Første 

date eller Tangled – det gjorde et vanskelig halvår til et fint halvår. Til slutt vil jeg takke Erlend 

for varm støtte i innspurten.  
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1 Kvinnene i Arbeidernes 

Kommunistparti (marxist-leninistene) 

1973–1984  

TEMA, PROBLEMSTILLING OG HYPOTESE 

1.1 Tema 

På 1970-tallet var Norge, som mange andre land i vesten, preget av et oppsving i feministisk 

tankevirksomhet og feministiske aksjoner. Oppsvinget har blitt betegnet som feminismens 

andre bølge.1 I Norge skyldtes dette hovedsakelig kvinnenes inntog på universitetene hvor 

kvinnene fikk et høyere utdanningsnivå enn tidligere, men oppsvinget kom også av en 

internasjonal påvirkning, især fra USA.2 Ved inngangen av 1970-tallet var Norge et 

konservativt land hvor kvinnene hadde en lav yrkesdeltakelse, og landet hadde kjønnsroller og 

en familiepolitikk som tuftet på gamle og konvensjonelle tradisjoner. Selv om kvinnene hadde 

fått flere rettigheter de siste hundre årene, var det fremdeles en skjevhet i maktbalansen mellom 

kjønnene. Enkelte kvinner stilte spørsmål som hvorfor det ikke var flere kvinner i ledende 

posisjoner i Norge og gikk fram for å gjøre noe med det. Dette førte blant annet til et kvinnekupp 

ved kommunevalget i 1971, hvor det ble igangsatt aksjoner for å velge kvinner inn i 

kommunestyrer i flere byer.3 I tillegg fikk partier kvinnelige ledere for første gang.4 1970-tallet 

var preget av feministiske aksjoner som førte til ytterligere fremskritt knyttet til kvinners 

rettigheter.5  

                                                 
1 Feminismens første bølge startet på 1700-tallet og hvor det ble kjempet for og vunnet mange viktige rettigheter 

for kvinner. Dette inkluderte blant annet lik arverett for sønner og døtre, at kvinner over 25 fikk samme myndighet 

som menn, kvinners rett til å studere og til slutt også kvinnelig stemmerett. Den andre bølgen betegnes av at flere 

kvinner tok høyere utdanning og kom ut i arbeidslivet og derfor så behovet for reformer i arbeidslivet (Cathrine 

Holst, Hva er feminisme  (Oslo: Universitetsforlaget, 2009), 45−55). 
2 Blant annet ble Nyfeministene dannet etter at den amerikanske feministen Jo Freeman holdt et foredrag i Oslo. 

Besøket var ikke alene med på å starte en ny feministisk bevegelse i Norge, men var likevel en viktig hendelse 

som kan sies å ha skapt et gryende engasjement blant unge kvinner (Gro Hagemann, «Norsk nyfeminisme − 

amerikansk import?», Nytt norsk tidsskrift, nr. 03−04 (2004), 275).  
3 Kvinnekuppet ble igangsatt av Norske Kvinners Nasjonalråd og fungerte som en kumuleringsaksjon. Aksjonen 

fungerte og førte til at flere kvinner ble valgt inn i kommunestyrer. Aksjonen møtte flere negative reaksjoner fordi 

det ble hevdet at partiene ikke lenger hadde kontroll over hvem som ble valgt inn i kommunestyret, og at dette 

utgjorde en trussel mot demokratiet. (Ola Svein Stugu, Norsk historie etter 1905 (Samlaget, 2012), 274−275). 
4 Eva Kolstad ble leder av Venstre i 1974, Berit Ås ble leder av Sosialistisk Venstreparti da partiet ble dannet i 

1975 (Stugu, Norsk historie etter 1905, 276).  
5 Hagemann, «Norsk nyfeminisme − amerikansk import?», 275. 
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Arbeidernes kommunistparti (marxist-leninistene) (AKP (m-l)) ble stiftet i 1973, midt i 

et femår hvor feminismen blomstret. Partiet fremstod som tydelig påvirket av tidens ånd da de 

gikk ut og proklamerte at de aktivt hadde valgt inn en sentralkomite som bestod av 1/3 kvinner.6 

I tillegg forsøkte partiet ofte å stå i bresjen for å kjempe for kvinnelige rettigheter gjennom 

kvinneorganisasjonen Kvinnefronten. Utad fremstod partiet svært opptatt av kvinnepolitikk og 

kvinners frigjøring i samfunnet, men innad virker realiteten å ha vært en annen. Innen 1976 var 

nesten alle sentrale posisjoner i partiet besatt av menn. Kvinnepolitikken ble kraftig 

nedprioritert til fordel for annen politikk som partiet anså som viktigere. Partiet ble styrt av en 

solid mannsbastion i nærmere ti år. Men da partiet holdt sitt fjerde landsmøte i 1984, valgte de 

den første kvinnelige lederen samt en kvinnelig nestleder. 

Temaet for denne oppgava er kvinnenes rolle i AKP (m-l) i perioden 1973–1984. Jeg 

søker å finne svar på hvordan det var å være kvinne partiet, hvorfor kvinnene ble fjernet fra sine 

sentrale posisjoner, og hvordan de reagerte på å bli fratatt disse posisjonene. Jeg ønsker å finne 

ut av hvordan kvinnepolitikken til partiet utviklet seg mellom 1973 og 1984, og om dette hang 

sammen med hvordan kvinnene i partiet ble behandlet. Dette vil være interessant å undersøke i 

lys av den feministiske bølgen som hadde slått inn over Norges land hvor kvinnene stadig ble 

mer bevisste på de kjønnsmessige skjevhetene som eksisterte i samfunnet. Jeg vil også forsøke 

å se på maktbasen til kvinnene i partiet og hvorvidt det var noe makt igjen i partiet da de valgte 

sin første kvinnelige leder, med utgangspunkt i teorien til Harriet Holter om forlatte skanser. 

Oppgava vil ta for seg utviklingen av kvinnepolitikken og kvinners roller i partiet gjennom en 

kronologisk fremstilling.  

1.2 Problemstilling og forskningsspørsmål 

Den overordnede problemstillingen vil se på forholdet mellom behandlingen av partiets 

kvinnepolitikk innad og utad, og har denne ordlyden: Hva var forholdet mellom ideologi og 

realitet ved kvinnepolitikken i AKP (m-l) i perioden 1973–1984? For å få svar på 

hovedproblemstillingen, vil jeg se på kvinnepolitikkens prioritering og undersøke om dette brøt 

med den gjeldende partiideologien i hver periode. Ideologien til AKP (m-l) ble uttrykt gjennom 

interne styringsdokumenter, særlig partiets prinsipprogram. Prinsipprogrammene vil vise at 

ideologien ikke er av en målbar fast størrelse, men endret seg fra prinsipprogram til 

prinsipprogram. Det som derimot kan måles er hvordan prinsipprogrammene gir uttrykk for 

                                                 
6 AKP (m-l), Program og vedtekter frå 1. landsmøte februar 1973 (Oslo: Forlaget Oktober A/S, 1974), 5. 
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kvinnepolitikkens prioritet. Alle prinsipprogrammene baserte seg på overordnede dogmer 

knyttet til kvinner og deres posisjon i partiet og samfunnet. Dogmene ble vektlagt ulikt i 

programmene etter hvilken prioritering kvinnepolitikken hadde i den gitte perioden. Hva disse 

overordnede doktrinene og dogmene innebærer vil bli nærmere forklart i kapittel to.  

Ved å stille flere forskningsspørsmål, håper jeg å gi et grundig svar på 

hovedproblemstillingen. De to første forskningsspørsmålene er Hva var forskjellen på hvordan 

kvinners rolle ble fremstilt i partiet og måten de faktisk ble behandlet på? Og hvordan var 

utviklingen av kvinnepolitikken? Utviklingen var ikke lineær fra 1973 til 1984. Partiet vektla 

kvinnepolitikken fra 1973 fram mot 1975, men fra 1975 fram mot 1980/81 forsvant 

kvinnepolitikken fra partiledelsens fokusområder. Etter 1981 ble kvinnepolitikken tatt opp 

igjen. Forskningsspørsmålet søker å svare på hvorfor utviklingen av kvinnepolitikken hadde et 

slikt forløp, og om den hadde en sammenheng med andre utviklingslinjer i partiet. 

Jeg ønsker også å finne ut av hvordan kvinnene i partiet reagerte på å bli fjernet fra sine 

posisjoner mellom 1975 og 1976 og spør derfor hva var reaksjonene på «kvinneutdrivelsen»? 

Kvinneutdrivelsen betegner en hendelse hvor nesten alle kvinnene ble fjernet fra ledende 

posisjoner i partiet. Førte dette til noen reaksjoner? Hadde kvinnene ulike strategier for hva de 

gjorde med situasjonen? Gjorde de motstand? Og hva var de eventuelle konsekvensene av å 

gjøre motstand?   

Partiet gjennomgikk også noe som har blitt kalt for et kvinneopprør. Hva dette 

innebærer, vil bli nærmere definert i kapittel seks. Kvinneopprøret hadde en lengre opptakt, 

men kulminerte i 1984 ved at partiet valgte en kvinnelig partileder, Kjersti Ericsson. Opprøret 

førte til at det ble gjort store endringer i prinsipprogrammet knyttet til kvinnepolitikk. For å 

forstå hva kvinneopprøret innebar, stiller jeg spørsmålet hva var forskjellene før og etter 

«kvinneopprøret» i partiet? I dette spørsmålet er det flere underspørsmål som jeg ønsker å finne 

svaret på. For hva var det som utløste opprøret? På hvilken måte kan det kalles et opprør? Og 

hadde kvinnene en reell styringsrolle og maktbasis i partiet før 1984? 

Jeg ønsker videre å stille spørsmålet hva slags parti tok Kjersti Ericsson over og drev 

videre? Dette spørsmålet baserer seg på Harriet Holters teori om at kvinner overtar makten i 

ledende posisjoner først etter at makten i posisjonen er «brukt opp».7 Holter hevdet at det først 

var når menn ikke vil ha posisjonene at kvinnene fikk mulighet til å oppta stillingene. Det vil 

derfor være interessant å se om dette kan overføres til AKP (m-l) og valget av kvinnelig leder. 

                                                 
7 Harriet Holter, «Om kvinneundertrykkelse, mannsundertrykkelse og hersketeknikker», i Maktens ansikter: 

Perspektiver på makt og maktforskning, red. Kristian Andenæs, Tom Johansen, og Thomas Mathiesen (Oslo: 

Gyldendal Norsk Forlag, 1981), 216–235. 
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Disse spørsmålene skal drøftes underveis, men vil i hovedsak bli besvart i 

konklusjonskapittelet. Oppgava vil også søke å gi en forklaring på hvorfor det kan oppfattes 

som en diskrepans mellom ideologi og realitet knyttet til AKP (m-l)s kvinnepolitikk. Særlig 

ønsker jeg å gi en forklaring på hvordan AKP (m-l) klarte å skape et parti på 1970-tallet som 

skulle tufte på samtidens likestillingsprinsipper, men ikke klarte å utvikle en politikk som kunne 

leve opp til det. Sett i sammenheng med perioden denne oppgava tar utgangspunkt i, ville det 

vært legitimt å tenke at AKP (m-l) ville blitt et parti som ivaretok sine kvinnelige medlemmer. 

Oppgava er avgrenset til årene fra 1973 til 1984. 1973 er et naturlig sted å starte ettersom 

dette var året partiet ble stiftet. Sluttpunktet er satt til 1984 da den første kvinnelige lederen ble 

valgt av partiet. Oppgavas tidsbegrensning føyer seg inn i forskningstradisjonen om AKP (m-

l). De fleste oppgaver eller bøker om partiet starter enten rundt 1969 da partiet brøt fra sitt 

moderparti, Sosialistisk Folkeparti (SF), eller i 1973 da partiet ble stiftet. Oppgava skiller seg 

likevel fra andre tekster om partiet fordi den også inkluderer årene fra 1980 til 1984. For mange 

AKP-interesserte har 1980 vært et naturlig sted å avslutte ettersom partiets krise når en topp 

rundt 1979, og fra og med 1980 regnes AKP (m-l) å ikke være like gjeldende i det politiske 

landskapet.8 Ettersom denne oppgava har kvinnenes rolle som utgangspunkt, og den første 

kvinnelige lederen ble valgt i 1984, blir dette et naturlig sluttpunkt for oppgava. Periodiseringen 

er ikke uten problemer. Det kunne vært hensiktsmessig å inkludere perioden hvor AKP (m-l) 

går fra å være SUF (m-l) til å bli et «voksenparti» og kvinnenes rolle i denne overgangen. I 

tillegg er det svært mye som skjer med kvinnepolitikken i AKP (m-l) etter 1984 og fram mot 

1988.9 Jeg ønsker å undersøke kvinnenes rolle i denne perioden for å se om partiet vektla 

kvinnepolitikken like mye som de selv hevdet, og for å finne ut av om det var en grunn til at 

partiets ledende posisjoner nesten utelukkende var fylt av menn fram til 1984. De langsiktige 

konsekvensene av kvinneopprøret og valget av en kvinnelig leder blir eventuelt et tema for noen 

andre å følge opp i en annen masteroppgave. 

 

                                                 
8 Hans Petter Sjøli, Mao, min Mao: Historien om AKPs vekst og fall (Oslo: Cappelen, 2005), 165−175.  
9 Kjersti Ericsson, leder av AKP (m-l) fra 1984 til 1988, var uenig med meg i at 1984 var det riktige stedet å 

avgrense oppgava. Hun synes at oppgava burde gå fram til 1988 dersom jeg ville få med meg alle de viktige 

endringene som fant sted som følge av kvinneopprøret. I min oppgave har jeg ansett valget av en kvinnelig leder 

som en kulminering av opprøret, men Ericsson mente at valget av henne som leder i realiteten var et startskudd på 

et påfølgende kvinneopprør (Intervju med Ericsson, 03.09.18). Dersom oppgava mi hadde hatt selve 

kvinneopprøret som tema for oppgava, ville jeg vært enig med Ericssons innspill. Jeg har derfor valgt å holde meg 

til min opprinnelige tidsavgrensning.  
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1.3 Begrepsavklaringer 

Denne oppgava søker å finne om det var en forskjell mellom ideologien AKP (m-l) hadde 

knyttet til kvinners frigjøring, og partiets faktiske kvinnepolitikk i praksis. For å gjøre dette, er 

det nødvendig å redegjøre for hva som kjennetegner AKP (m-l) ideologi.10 Ideologi har flere 

ulike betydninger, og i denne oppgava brukes ordet ideologi om den politiske ideologien 

maoismen slik den kom til uttrykk i AKP (m-l)s prinsipprogrammer. Maoismen er kort fortalt 

en marxistisk-leninistisk ideologi, basert på tolkningene til Mao Zedong. Maoismen har fem 

foregangsmenn som den bygger tolkningene sine på; Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir 

Lenin, Josef Stalin og Mao Zedong. Begrepet ideologi brukes i denne oppgaven som et system 

hvor tanker og handlinger blir bestemt sortert inn i og skaper fortolkningsrammer som man 

opererer i og utfra. Helt grunnleggende kan man si at AKP (m-l) fulgte den maoistiske 

ideologien når det gjaldt kvinnepolitikk, og benyttet seg av dogmer som «kvinner bærer halve 

himmelen» og «kvinner er den viktigste reservearmeen arbeiderklassen har». Dette er generelle 

uttalelser om hvilken rolle kvinnene hadde i ideologien og skulle spille i utviklingen av et nytt 

samfunn. Disse utgjorde rammeverket for ideologien. Selve ideologien kommer til uttrykk i 

partiets offisielle styringsdokumenter som for eksempel prinsipprogrammene og vedtektene de 

fastsatte ved hvert landsmøte. Mens de fem «heltenes» ord var selve fasiten, var 

styringsdokumentene veikartet som måtte følges for å oppnå den «riktige linja». For å 

undersøke forholdet mellom ideologi og realitet, vil jeg se på hvordan kvinnefrigjøring og 

kvinnekamp ble vektlagt i de ulike prinsipprogrammene og deretter se på hvordan 

                                                 
10 Begrepet ideologi kan oppfattes som flyktig. En politisk ideologi kjennetegnes gjerne ved at politiske hendelser 

sorteres inn i konseptuelle og terminologiske kanaler, eller ved at ideologi anses som et system hvor politiske 

hendelser blir sortert inn. James C. Hsiung, som har skrevet flere bøker om maoismen og Kina, argumenterer for 

at dette er en vestlig måte å anse ideologi på, og at den kinesiske kommunismen ikke kan ses fra et vestlig 

standpunkt. Han hevder at de vestlige ideologiene kommer nedenfra, fra en del til et hele. Dette er ikke tilfelle i 

Kina, hvor ideologien kommer ovenfra og går nedover i systemet. Hsiung fremholder dermed at ideologi i Kina 

går fra et hele til en del, motsatt av veien det går i den vestlige verden. Det finnes ikke en ideologi, kun ideologien. 

(James Chieh Hsiung, Ideology and Practice: The Evolution of Chinese Communism (New York: Praeger 

Publishers, 1970), 6). Ideologien ga grunnlag for å gjennomføre en revolusjon i Kina, men ikke bare en revolusjon 

for å oppnå et kommunistisk samfunn. Det var også en revolusjon hvor det kinesiske folket skulle gå fra å være 

passive til å være aktive, og hvor lojaliteten til familien skulle flyttes over til en lojalitet overfor et kollektivt 

brorskap («kinship») (Hsiung, Ideology and Practice: The Evolution of Chinese Communism, 7−8). Hsiungs 

motvilje mot å sammenligne maoismen i Kina med en vestlig ideologi er viktig å ha i bakhodet når man forsøker 

å analysere bruken av en kinesisk ideologi i et vestlig land som Norge. Kan det være kulturforskjellene som gjorde 

at det vanskelig lot seg overføre? Akkurat dette er ikke tema for oppgava, men det er viktig å ha bemerket seg. Jeg 

har likevel valgt å bruke den vestlige forståelsen av begrepet «ideologi» i denne oppgava fordi det er en ideologi 

som blir fortolket og brukt i et vestlig land. AKP (m-l) var aldri et statsbærende parti og hadde dermed ikke samme 

legitimitet som KKP hadde i det kinesiske samfunn. Det var altså aldri snakk om en ideologi som kom ovenfra – 

fra et styrende parti – ned på systemet som et hele, slik som det var i Kina. Ideologien benyttet av AKP (m-l) var 

et tankesystem som i all hovedsak rammet medlemmene i partiet.  
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kvinnepolitikken ble utformet og utført i de ulike periodene. Jeg vil skille mellom de 

overordnede dogmene og kvinnepolitikken gjennom å anse de overordnede dogmene som et 

overordnet plan av ideologien, mens kvinnepolitikken er det grunnleggende og utøvende planet 

av ideologien hvor de ideologiske rammene blir satt ut til livet.  

 Et annet begrep som må avklares innledningsvis, er begrepet «kvinnepolitikk». Ifølge 

Statsvitenskapelig leksikon er definisjonen til begrepet politikk «den virksomheten innen et 

sosialt system (stater eller andre sammenslutninger og institusjoner) som innebærer at mål blir 

satt, prioriteringer ordnet, verdier fordelt og virkemidler valgt og anvendt».11 Kvinnepolitikk 

kan derfor defineres som de målene som blir satt for utviklingen av politikk for kvinner, hvilke 

ressurser som blir satt inn for å realisere målene og hvilken prioritering ulike kvinnepolitiske 

saker får innad i partiet. Man kan «måle» kvinnepolitikk ved å se på seks områder; (1) hvilke 

saker som blir satt på agendaen, (2) hvilke standpunkter som blir tatt til nevnte saker, (3) hvor 

kvinnepolitikken utspiller seg, (4) hvilken prioritering sakene får i partiet, (5) i hvilken grad 

kvinnene deltar i utformingen av politikken og (6) hvem som får ansvaret for kvinnepolitikken. 

Disse seks områdene vil vektlegges når utviklingen av kvinnepolitikken skal analyseres og de 

vil gjennomgående være et tema i oppgava. Kvinnesaker er også et begrep som blir brukt i 

oppgava, og dette omfatter det første punktet under kvinnepolitikken – saker som opptar partiet 

og de som arbeidet med kvinnepolitikk.  

 

1.4 AKP (m-l) 

Kvinnene i AKP (m-l) har, basert på mine undersøkelser, ikke vært et tema for forskning 

tidligere. Forskning i perioden 1973–1980 har hovedsakelig prioritert den mannlige ledelsen og 

partiets fremvekst. «Kvinnekamp er klassekamp» var et mantra for partiet og nevnes flere 

ganger i deres aviser og publikasjoner, men hvor viktig var dette for den mannlige ledelsen?12 

Wencke Hjellum beskriver disse tilstandene i partiet: «Mange av jentene som var med i fronten 

[Kvinnefronten] og i partiet var ikke fornøyd med mennene i partiet», forklarer hun og viser til 

at kvinnene måtte «tømme dassen» på sommerleirene, mens mennene deltok på de politiske 

møtene.13 Siri Jensen, leder av partiet fra 1988 til 1992, hevdet at partiets kvinner på 1970-tallet 

                                                 
11 Øyvind Østerud, Statsvitenskapelig leksikon (Oslo: Universitetsforlaget, 2007), 207. 
12 Kjersti Ericsson, Søstre, kamerater! (Oslo: Forlaget Oktober A/S, 1987), 112. 
13 Marte Ryste, «Et mer politisk alternativ», Kilden (2003), 

http://www.kampdager.no/arkiv/organisering/kvinnefronten/intervju_hjellum.html. Wencke Hjellum var en 

sentral person i Kvinnefronten og var medlem av AKP (m-l) i Bergen. 
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ble satt til oppgaver som å bære plastposer og gjøre organisatorisk arbeid bak kulissene.14 Slike 

uttalelser vitner om et parti som ikke ivaretok kvinnenes rolle som politiske aktører i ledende 

posisjoner eller vektla politisk fostring av kvinner. 

Fra og med 1980 begynte det som har blitt kalt «kvinneopprøret» i AKP (m-l). Opprøret 

hadde en lengre opptakt og var fylt med flere debatter som hovedsakelig utspant seg blant 

medlemmene. Kritikken fra kvinnene gikk ut på at partiet hadde nedprioritert kvinnepolitikken 

over lengre tid og at det satt for få kvinner i ledende posisjoner. I 1984 skjer det en klar endring 

i prioriteringen, og partiet hadde kun kvinnelige ledere fra 1984 fram til partiet ble lagt ned i 

2007. Det er få andre partier i Norge som kan skilte med så høy andel kvinnelige ledere, selv 

etter stadig høyere prioritering med å få inn flere kvinner i lederstillinger i dagens samfunn.15 

Kvinnefronten ble dannet i 1972, året før AKP (m-l), men det var flere sentrale 

skikkelser i SUF (m-l) og Marxistisk-Leninistiske Grupper (MLG) – grupper som senere ble 

med på å stifte AKP (m-l), var også med på å stifte organisasjonen. Det er en av grunnene til at 

mange mente at Kvinnefronten var styrt av AKP (m-l). Å benytte seg av frontorganisasjoner 

var ikke et ukjent grep i kommunistiske partier. Frontorganisasjoner var også noe som ble 

benyttet av Norges Kommunistiske Parti.16 Selv om ikke alle tidligere medlemmer av 

Kvinnefronten eller AKP (m-l) er enige i at Kvinnefronten fungerte som en frontorganisasjon, 

viser mine undersøkelser at mye av partiets kvinnepolitikk endte opp med å bli utformet og 

utøvd i fronten og ikke i partiet. Kvinnene som var med i både partiet og Kvinnefronten hadde 

en tendens til å ta med seg partiteori til fronten og se kvinnekampen gjennom et 

arbeiderklasseperspektiv. Dette påvirket måten Kvinnefronten utformet sin plattform og 

politikk de første årene. Å undersøke Kvinnefronten blir derfor en vesentlig del av å forstå 

hvordan AKP (m-l)s kvinnepolitikk utviklet seg i løpet av 1973–1984. 

 

1.5 Tese: AKP (m-l)s kvinnepolitikk brøt med ideologien 

Min hypotese er at kvinnepolitikken brøt med AKP (m-l) ideologien. Jeg tar utgangspunkt i 

denne hypotesen fordi det virker å være en diskrepans mellom kvinnepolitikken partiet frontet 

                                                 
14 Siri Jensen, «Kvinneopprøret i AKP», Klassekampen 19.02.03, 10–11.  
15 Statistisk Sentralbyrå, «Indikatorer for kjønnslikestilling. Grunnlagstall for hele landet», (2016), 

https://www.ssb.no/likekom. Oppdatert 21.12.18. 
16 Man kan for eksempel trekke paralleller mellom husmorlagene til Norsk Kommunistisk Parti på 1930-tallet og 

Kvinnefronten. Husmorlagene var heller ikke en del av partiet, men som fungerte som en frontorganisasjon for 

NKP (Eva Marie Meling Mathisen, «Kvinnepolitikk og kvinnearbeid i Norges Kommunistiske Parti (NKP) 

1923−1930» (Masteroppgave i historie, Universitetet i Oslo, 2008), 5). 
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og kvinnepolitikken som ble satt ut til livet i partiet. Utad vektla partiet kvinners rolle i 

samfunnet, især i arbeidslivet. Dette gjorde de eksempelvis gjennom større aksjoner som for 

eksempel streikeaksjoner hvor kvinner hadde mistet jobben på bakgrunn av kjønn. Men det er 

påfallende at det var så få kvinner i ledelsen til et parti som vektla kvinners rolle i samfunnet i 

så stor grad. Derfor går oppgava ut på å finne ut hvorfor partiet ikke kunne leve opp til sine 

egne krav. Påstanden om at AKP (m-l) brøt ideologien når det gjaldt kvinnepolitikken vil 

konkretiseres gjennom fem kapitler.  

Oppgava er delt inn i syv kapitler, inkludert innledningskapittelet. Kapittel to er en 

gjennomgang av prinsipprogrammene mellom 1973 og 1984. Prinsipprogrammene gir uttrykk 

for ideologien som AKP (m-l) fulgte og danner derfor et ideologisk bakteppe for 

kvinnepolitikken som utformes og utvikles over tiåret. Kapittel tre, fire, fem og seks er kapitler 

som kronologisk går gjennom kvinners rolle i partiet sett i sammenheng med partiets politiske 

utvikling. 

Kapittel tre viser at selv om kvinnepolitikken tilsynelatende ble prioritert ved stiftelsen 

av partiet, blir den stadig mer tilsidesatt for saker som ble oppfattet som mer pressende. 

Kvinnepolitikken blir tidlig et område kun for kvinner i partiet, og i 1974 blir det opprettet et 

Kvinneutvalg som skal ha ansvaret for å drive kvinnepolitikken i partiet. Møteprotokoller som 

er å oppdrive fra perioden viser at kvinnepolitikken ikke blir viet mye plass i den øverste 

ledelsen. Mye av kvinnepolitikken ender derfor med å bli utformet og utført gjennom 

Kvinnefronten.  

Kapittel fire handler om det som har blitt omtalt som «venstrevridningen» i partiet i 

perioden fra 1975 til 1976. I denne perioden blir kontrollen ledelsen utøver over medlemmene 

kraftig strammet opp. Vridningen blir innledet av et 100 siders internt dokument som tok for 

seg alle de ulike feilene partiet har gjort fra stiftelsen fram til 1975. Dokumentet er godkjent av 

partiets høyeste kjente organ, Sentralkomiteens Arbeidsutvalg (SKAU), og viser at partiet følte 

de hadde begått alvorlige «høyrefeil». Feilene hadde ført til at de ikke hadde oppnådd målene 

de selv hadde satt seg, blant annet under valget i 1974. Særlig fikk kvinnepolitikken gjennomgå 

i dette dokumentet. Selv om det aldri ble nevnt navn, fikk sentrale kvinneskikkelser i partiet 

brorparten av skylden av partiledelsen. Konsekvensen var at de mistet flere av sine verv. I denne 

perioden blir flere kvinner fjernet fra sentrale posisjoner i partiet. Samtidig som 

Sentralkomiteen halveres i antall, gikk kvinneandelen også kraftig ned.  

Den neste perioden som dekkes, er fra 1977 til 1979. Kapittel fem viser hvordan 

kvinnepolitikken blir mindre prioritert ettersom det er ei medlemskrise samtidig som det forgår 
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ei økonomisk krise i partiet. Partiledelsen vurderte at de ikke hadde kapasitet til å ta hånd om 

kvinnepolitikken. Etter hvert som partiledelsen faste grep om kvinnepolitikken løsner, åpnes 

det opp for en kritisk debatt om hvordan kvinnepolitikken hadde blitt håndtert fram til da. 

Kritikerne er fremdeles forsiktige med å rette pekefingeren mot spesifikke personer eller 

ledelsen, og anklager aldri ledelsen konkret for å ha forsømt kvinnepolitikken. Perioden er 

preget av at den ungdommelige futten som tidligere drev mange i partiet, er forsvunnet. Videre 

må partiet forholde seg til flere ideologiske kriser – Maos død, bruddet mellom Albania og Kina 

og Vietnams angrep på Kambodsja, alle viktige land og med forbindelser til maoismen. Dette 

gjør at partiet frigjøres fra det ideologiske grepet partiledelsen har, og skaper grobunn for en 

gryende kritikk mot kvinnepolitikken fra kvinner i partiet. 

Siste kronologiske kapittel dekker perioden som har blitt definert som et kvinneopprør 

i partiet og varer fra 1980 til 1984. Et innlegg fra «Gaukatore» starter en debatt i partiet om 

kvinners og menns rolle i hjemmet, og brakte fram flere kritiske stemmer.17 Gro Hagemann 

publiserte en artikkelserie som tok et kraftig oppgjør med partiets holdning til kvinnepolitikken 

fram til 1981. Denne artikkelserien regnes av noen som oppstarten på opprøret.18 Opprøret fører 

til store endringer i partiets kvinnepolitikk, men det er ikke et stort og uvørent opprør. 

Partiledelsen gjør aldri motstand mot at kvinnene «tar over», og kvinnene som tar over 

ledelsesposisjonene gjorde dette motvillig. Derfor argumenterer jeg i kapittelet for at det heller 

er en kvinnereform enn et kvinneopprør i AKP (m-l).  

Analysen i oppgava vil vise at AKP (m-l) gjennomgikk store ideologiske endringer i 

perioden 1973–1984. Det ideologiske bakteppet legger grunnlaget for prioriteringen 

kvinnepolitikken får, og analysen viser at kvinnepolitikken ikke har en høy status i partiet da 

den ofte blir nedprioritert til fordel for andre politiske saker. I konklusjonen vil jeg bruke James 

Hsiungs seks funksjoner av den maoistiske ideologien og Seips forklaring om avstanden 

mellom politiske normer og politisk atferd for å forsøke å finne ut av hvorfor kvinner i AKP 

(m-l) forble i et parti som ikke ivaretok deres interesser. Dette er også interessant å løfte blikket 

og se på kvinnepolitikken i AKP (m-l) i lys av samtidens utvikling når det gjaldt kvinner og 

deres rettigheter.  

 

                                                 
17 Gaukatore, «Mot de ‘myke’ kvinneverdier», Røde Fane 2 1980, 42–43. 
18 Artiklene er alle fra Røde Fane: «Den uunngåelige knipetanga» 8 1981, «Den borgerlige familien – hva er 

alternativet?» 1 1982, «Den store marsjen vekk fra kjøkkenbenken» 4 1982, «Kvinnene – kapitalens b-lag på 

arbeidsmarkedet» 5 1982, «Hvorfor kvinnefrigjøring?» 1&2 1983 og «Frigjøring av kvinnene?» 4 1983. 
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1.6 Litteratur  

Den norske forskningen på området vektlegger enten partiets ideologi eller partiledelsen. Hans 

Petter Sjøli har skrevet en bok om AKP (m-l)s framvekst og tilbakegang, og i den grad han 

undersøker personer, er det ofte diamantgjengen som trekkes fram.19 Diamantgjengen er 

kallenavnet på den tette kjernen av medlemmer som satt i Sentralkomiteen i nesten ti år, hvor 

flesteparten hadde vært med siden SUF-tiden.20 Sjølis fokus på diamantgjengen gjør at 

kvinnenes rolle havner i bakgrunnen, selv om han er innom kvinnene særlig i 1976 under den 

store kvinneutdrivelsen. Den store ml-boka av Jon Rognlien og Nik. Brandal er en annen bok 

om det norske ml-fenomenet.21 Boken undersøker i større grad «massene» enn ledelsen, og er 

således annerledes enn mange av de andre bøkene på dette området. Boken har altså et nedenfra-

og-opp-perspektiv. Også denne boka er mer rettet mot lekfolk enn den fungerer som 

forskningslitteratur, men har blant annet mye utfyllende info om organiseringen av partiet. 

Boka inneholder intervjuer med flere kvinnelige medlemmer, men ingen av de sentrale har 

bidratt. Disse to bøkene har derfor en implisitt bruk av teori, og problematiserer eller diskuterer 

ikke de politiske, sosiale og økonomiske årsakene til partiets fremvekst og fall på et grundig 

plan.  

Boka Ekte sekstiåttere har en kvantitativ tilnærming til temaet 68-generasjonen.22 Blant 

annet har forfatterne Trine Rogg Korsvik og Tor Egil Førland samlet inn informasjon om kjønn 

og tilhørighet, også i AKP (m-l).23 Informasjonen ble innhentet ved bruk av 

spørreundersøkelser. Forfatterne forklarer hva slags begrensninger og skjevheter som kan ha 

forplantet seg i deres undersøkelse og må derfor brukes med enkelte forbehold. En 

hovedoppgave av Håkon Kolmannskog har lagt mye av grunnarbeidet for det vi vet om 

partiledelsen i AKP (m-l) i dag.24 Flere av bøkene og artiklene som er skrevet om AKP (m-l) 

etter 2006 har bygget på det Kolmannskog fant ut. Kolmannskogs fokus ligger ikke spesifikt 

                                                 
19 Sjøli, Mao, min Mao.  
20 Sosialistisk Ungdomsforbund (SUF) brøt ut av Sosialistisk Folkeparti (SF) i 1969, og tok suffikset (m-l) samme 

år.  Diamantgjengen bestod av Pål Steigan, Tron Øgrim, Sverre Knutsen, Kjell Skjervø, Finn Sjue og Sigurd Allern 

(Sjøli, Mao, min Mao, 91). 
21 Jon Rognlien og Nik. Brandal, Den store ml-boka: Norsk maosime sett nedenfra (Oslo: Kagge Forlag, 2009). 
22 Tor Egil Førland og Trine Rogg Korsvik, Ekte sekstiåttere  (Oslo: Gyldendal Akademisk, 2008). 
23 Førland og Korsvik, Ekte sekstiåttere, 54.; Korsvik og Førland kaller denne gruppa for marxist-leninister i sin 

bok. 
24 Håkon Kolmannskog, «Ideologisk leierskap i den norske ml-rørsla: Det umogleges kunst 1965−1980» 

(Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo, 2006). 
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på menn, men siden han skriver om ledelsen i perioden 1973–1980 blir det naturligvis et fokus 

på de mannlige lederne i partiet. Han har intervjuet noen av de som satt høyere opp i ledelsen 

og jeg benytter meg i enkelte tilfeller av informasjon hentet fra hans intervjuer.  

Annen forskningslitteratur som vil bli brukt i oppgava er mer generell litteratur om den 

maoistiske ideologien, partiet og om Kvinnefronten. Disse er Ideology and Practice av James 

Hsiung, Bak slagordene av Runa Haukaa, Sykle på vatnet av Alf Skjeseth, Sex, vold og 

feminisme av Trine Rogg Korsvik og Vi var mange av Ellen Aanesen, Unni Rustad, Berit 

Morland og Linn Stalsberg.25 Særlig har Haukaas bok vært hjelpsom i den forstand hun 

diskuterer hendelsene som skjedde i Kvinnefronten fra stiftelsen og utover på 1980-tallet. Vi 

var mange bygger i stor grad videre på det grunnlaget Haukaa la i sin bok og tar for seg flere 

av de sentrale hendelsene fra 1970- og 1980-tallet sett i dagens lys. Utenom disse har bøker om 

aktørene eller oversiktsverk over perioden blitt brukt.26 

I litteraturen som er skrevet om AKP (m-l) finnes det flere «actors-cum-historians» som 

har bidratt med å fylle inn kunnskapshull i historien. Deler av denne litteraturen er for nære 

partiet til å regnes som forskningslitteratur, men kan i de fleste tilfeller heller ikke regnes som 

rene primærkilder. Derfor blir dette presentert i denne delen av oppgava, og ikke under kilder 

og metode. I boka (ml), redigert av Terje Tvedt, har syv tidligere medlemmer bidratt med 

informasjon om partiet samt tolkninger av flere hendelser sett fra deres perspektiv.27 Boka ble 

skrevet etter at bidragsyterne hadde meldt seg ut, men før partiet gikk opp i Rødt. Bidragene 

bærer preg av at det er medlemmer som har meldt seg ut av partiet og de stiller seg svært kritiske 

til partiet, men de gir verdifull informasjon om hvordan systemet funket innenfra.  

Tidligere ledere av AKP (m-l) har skrevet bøker enten om perioden i partiet eller mer 

teoretiske bøker om politikken til partiet. Pål Steigan var formann i partiet i perioden 1975 til 

                                                 
25 Hsiung, Ideology and Practice: The Evolution of Chinese Communism.; Runa Haukaa, Bak slagordene: Den 

nye kvinnebevegelsen i Norge (Oslo: Pax Forlag A/S, 1982); Alf Skjeseth, Sykle på vatnet: Historia om 

Klassekampen (Oslo: Samlaget, 2011); Trine Rogg Korsvik, Sex, vold og feminisme: Hvordan voldtekt og porno 

ble politisk på 1970-tallet (Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2018); Ellen Aanesen et al., Vi var mange: 

Kvinneaktivister fra 70-tallet forteller (Oslo: Forlaget Oktober, 2018).  
26 Av bøker om aktørene har jeg benyttet meg av Bo Brekke, Tron Øgrim: Det revolusjonære fyrverkeri (Oslo: 

Aschehoug, 2015). Jeg har også brukt oversiktsverk over perioden jeg skriver om. Disse kan videre deles inn i to 

kategorier; den ene kategorien er rene oversiktsverk over norgeshistorien. Blant disse er Ola Svein Stugu, Norsk 

historie etter 1905 og Finn Olstad, Den lange oppturen: Norsk historie 1945−2015 (Oslo: Dreyers forlag, 2017). 

Den andre kategorien er oversiktsverk over kvinnebevegelsen og utvikling av samfunnet som relaterer seg til 

kvinnebevegelsen eller kvinnepolitikk. Blant disse er Hilde Danielsen, «Den nye kvinne- og mannsbevegelsen på 

1970-tallet», i Da det personlige ble politisk: Den nye kvinne- og mannsbevegelsen på 1970-tallet, red. Hilde 

Danielsen (Oslo: Scandinavian Academic Press, 2013), Jardar Sørvoll, Knut Kjeldstadli, og Idar Helle, Historier 

om motstand: Kollektive bevegelser i det 20. århundret (Oslo: Abstrakt, 2010), Anna Caspari Agerholt, Den norske 

kvinnebevegelses historie (Oslo: Gyldendal, 1973). 
27 Terje Tvedt (red.), (ml): En bok om maoismen i Norge (Oslo: Ad Notam, 1989).   
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1984, og har skrevet to bøker som handler om partiet AKP (m-l) eller om perioden han var 

leder; På den himmelske freds plass fra 1985 og selvbiografien En Folkefiende fra 2013.28 

Kjersti Ericsson var leder i AKP (m-l) fra 1984 til 1988, og har skrevet flere bøker om 

kvinnepolitikken i AKP (m-l). 29 Dette kan være en nyttig inngang til å forstå tankegangen til 

partiet vedrørende kvinner. Boka Søstre, kamerater! skal dessuten være en direkte konsekvens 

av kvinneopprøret.30   

 

1.7 Sosialhistorisk kvinnehistorie 

AKP (m-l) har stort sett blitt skrevet med et politisk historisk perspektiv. Dette vil bli 

viktig i denne oppgava også, men jeg søker å forene sosialhistorie med et kvinnehistorisk 

perspektiv. Bodil Erichsen skriver at kvinnehistorie i Norge i større grad har blir en særdisiplin 

under sosialhistorien enn at den har oppnådd sin egen status som bindestreks-historie.31 

Sosialhistoriens oppgave var, ifølge Edvard Bull d.y., å synliggjøre «folk flest» og grupper som 

ikke hadde blitt synliggjort tidligere.32 Denne oppgava er et synliggjøringsprosjekt ved at 

kvinnene i AKP (m-l) blir synliggjort som medlemmer av partiet og politiske aktører. Samtidig 

fungerer oppgava som et integreringsprosjekt hvor kvinnenes stilling i partiet integreres i 

partiets allerede eksisterende historie. Oppgava vil føye seg inn i den tradisjonelle 

grunnfortellingen om AKP (m-l) ved å ha et fokus på «vekst og fall»-fortellingen. 

Hovedfortellingen vil likevel skille seg fra tidligere arbeid med AKP (m-l) ved at oppgava får 

et kvinneperspektiv.  

Ida Blom, en pioner innenfor den norske kvinnehistorien, har definert kvinnehistorie 

som «et samlebegrep for all forskning som tar opp kvinners aktivitet i fortiden».33 

Kjønnshistorie vektlegger diskurs i større grad, i tillegg til det institusjonelle. Videre ser 

kjønnshistorikere på opprettholdelsen av kjønn som en sosial kategori, og på konstruksjonen av 

                                                 
28 Pål Steigan, En folkefiende (Oslo: Aschehoug, 2013); Pål Steigan, På den himmelske freds plass: Om ml-

bevegelsen i Norge (Oslo: Aschehoug, 1985). 
29 Ericsson, Søstre, kamerater; Kjersti Ericsson, Den flerstemmige revolusjonen (Oslo: Rødt!, 2009). På et 

tidspunkt gikk partilederne i partiet fra å kalles formann til å kalles leder, men det er altså samme stilling. 
30 Sjøli, Mao, min Mao, 197. 
31 Bodil Chr. Erichsen, Norske kvinners liv og kamp 1850−2000, 2 vol., vol. 1 (Oslo: Res Publica, 2017), 44. 
32 Knut Kjeldstadli, Fortida er ikke hva den en gang var: En innføring i historiefaget, 2. utg. (Oslo: 

Universitetsforlaget, 1999), 82. 
33 Ida Blom, «Kvinnehistorie som forskningsområde», i Kvinner selv...: Sju bidrag til norsk kvinnehistorie, red. 

Ida Blom og Gro Hagemann (Oslo: H. Aschehough & Co., 1977), 13. 
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kjønn.34 Utfra disse definisjonene, passer kvinnehistorien bedre for oppgava enn kjønnshistorie 

gjør. Kvinnehistorien vil i denne oppgava vektlegges over kjønnshistorien, uten at det 

kjønnshistoriske perspektivet dermed utelukkes. Videre vil det være nyttig å se på teori som 

knytter seg til kvinnebevegelsene som ble dannet og var en viktig del av AKP (m-l)s front. 

Kvinnefrigjøringsbevegelsen skiller seg fra bevegelser for likeverd eller likestilling ved at 

frigjøringen er et mer revolusjonært prosjekt som gjennom politisk organisering skulle føre til 

et helt nytt samfunn.35 I AKP (m-l) gled det personlige og det politiske inn i hverandre, og 

dermed vil det være viktig å rette søkelyset mot begge deler.  

 

1.8 Kilder og metode 

Jeg vil benytte meg av en kvalitativ metode for å undersøke problemstillingen. Denne 

kvalitative metoden vil være basert på innsamling av ord og tekst. En kvalitativ metode 

innebærer bruk av hermeneutikk, enten den er eksplisitt eller implisitt, og oppgava benytter seg 

således av en historisk-hermeneutisk metode. Utenom å forsøke å forstå del og helhet utfra 

tekster, vil en hermeneutisk metode også innebære å forsøke å forstå menneskets «utside» og 

«innside», som man kan forstå som henholdsvis handlinger og tanker knyttet til handlingen.36 

Det gjør seg spesielt gjeldende når man skal forsøke å forstå en tid som er ulik sin egen. 

Handlingene må kunne forstås som intensjonelle, selv om de ikke nødvendigvis fremstår som 

rasjonelle for en i dag.37 Den historisk-hermeneutiske metoden er også sentral å benytte når 

man gjennomfører intervjuer med mennesker som var med i partiet, og som søker å 

rasjonalisere egne handlinger.  

Foruten litteraturen som allerede er nevnt tidligere i kapittelet, benytter jeg meg av kilder 

fra AKP (m-l)s partihistorie.38 De skriftlige kildene jeg benytter meg av i oppgava kan deles 

                                                 
34 Leidulf Melve, Historie: Historieskriving frå antikken til i dag (Oslo: Dreyers Forlag, 2010), 235. 
35 Trine Rogg Korsvik, «'Pornografi er teori, voldtekt er praksis': Kvinnekamp mot voldtekt og pornografi i 

Frankrike og Norge ca. 1970−1985» (Doktorgrad i historie, Universitetet i Oslo, 2013), 32−33. 
36 Kjeldstadli, Fortida er ikke hva den en gang var, 122−123. 
37 Kjeldstadli, Fortida er ikke hva den en gang var, 123. 
38 De fleste kildene jeg bruker har blitt lagt ut av Forvaltingsorganet for AKP (m-l)s partihistorie (FAP) de siste 

årene. FAP drives av tidligere medlemmer av AKP (m-l) og fikk støtte i 2006 fra Fritt Ord for å gjennomføre 

prosjektet. Det er av vesentlig betydning at et systematisk arbeid med dokumenter, direktiver, aviser og lignende 

ble igangsatt fordi AKP (m-l) i sin tid ønsket at partimedlemmene skulle kvitte seg med alt som hadde med partiet 

å gjøre (Terje Tvedt, «Innledning», i (ml): En bok om maoismen i Norge, red. Terje Tvedt (Oslo: Ad Notam, 1989), 

10). Dermed har en stor andel av tidligere direktiver og meldinger sendt fra Sentralkomiteen gått tapt. AKP (m-l) 

kom ut med et sikkerhetsdirektiv i 1975 hvor det blir påbudt for medlemmer å brenne alt de mottok fra 

partiledelsen. Dette førte ikke bare til at det var vanskelig å bruke det som ble mottatt som studiemateriale, men 

gjør det også vanskelig for oss i dag som ønsker å undersøke denne perioden. Til tross for sikkerhetsdirektivet, er 
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inn i interne og eksterne, eller offentlige, kilder.39 De interne kildene er de som ble spredt innad 

i partiet og ikke var for utenforstående, mens de eksterne kildene regnes som de hvem som helst 

kunne få tak i. I denne oppgava har jeg benyttet meg av interne kilder som Tjen folket, partiets 

internavis, direktiver som ble sendt til distriktsstyrer eller frontorganisasjoner og 

møteprotokoller fra Sentralkomiteens Arbeidsutvalg (SKAU) eller Arbeidsutvalgets 

Arbeidsutvalg (AUAU).40 Tjen folket må leses med et kritisk blikk ettersom det var ledelsen 

måte å kommunisere med sine medlemmer, og man vet at bladene var underlagt sterk kontroll. 

Partiledelsen kontrollerte informasjon ved å gå inn for å redigere og sensurere innlegg fra 

medlemmene. Dette gjør tilgangen til hvordan ting faktisk var svært vanskelig.41 

Møteprotokollene utgjør et svært viktig grunnlag for å finne ut av hvilke saker partiledelsen 

valgte å prioritere innen hver periode. Disse møteprotokollene er ikke en del av det som har 

blitt lagt ut av Forvaltningsorganet for AKP (m-l)s partihistorie (FAP), men ligger hos 

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark).42 Sammen med møteprotokoller utgjør også 

brev og notater fra distriktsstyrer (DS) til SKAU eller fra medlemmer av SKAU til SKAU 

interne kilder. Disse utgjør også nyttig informasjon om det som skjedde på innsiden av partiet. 

Det er nærliggende å anta at de interne skriftlige kildene kan inneholde andre opplysninger enn 

de eksterne skriftlige kildene som alltid har vært tilgjengelig for omverdenen. Videre er 

Kvinnefrontens medlemsblad, Vi er mange, en intern kilde jeg har benyttet meg av. 

Kvinnefronten og AKP (m-l) hadde et tett forhold på 1970-tallet, og fronten fungerte som 

                                                 
det mye som har blitt tatt vare på av privatpersoner, og det er dette som utgjør det FAP legger ut på sine sider. Det 

er likevel vanskelig å si hvor mye som har blitt lagt ut at det som eksisterte fordi det aldri var et system over hva 

som ble sendt ut. FAP drives av blant annet Jorun Gulbrandsen, som fremdeles er sentral i Rødt, og dette har skapt 

noen problemer ved innsamling av dokumenter. Sverre Knutsen, tidligere mangeårig medlem av SKAU og AUAU, 

uttrykte manglende tillit til prosjektet, og ville ikke avlevere dokumentene sine til AKP («Vil avlive ml-mytene», 

Klassekampen, 24.02.06, 6–7).  
38 Kjeldstadli, Fortida er ikke hva den en gang var, 172. 
39 Jeg velger å bruke ordet «ekstern» kilde og ikke offentlige kilder, selv om begge begrepene er treffende for 

samtida de oppstod i. Dette er fordi mange av de kildene som en gang var interne nå er tilgjengelig for 

offentligheten gjennom FAP og hos Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek. Derfor skiller jeg mellom interne 

kilder som var tilgjengelige kun for partiet, og enkelte ganger kun for de i ledelsen, og eksterne kilder som kunne 

leses av hvem som helst. De eksterne kildene gir uttrykk for hvordan partiet ønsket å fremstille seg utad. 
40 I fotnotene vil det refereres til en blanding av nummer og måned Tjen folket ble gitt ut, for eksempel Tjen folket 

mai 1976 eller Tjen folket 5 1976. Jeg følger samme inndeling som FAP, og ettersom de veksler AKP (m-l) har 

selv vekslet på om de benyttet seg av en inndeling med måneder eller nummer, og mine henvisninger følger 

bladene. 
41 Kolmannskog, «Ideologisk leierskap i den norske ml-rørsla», 17. 
42 I kildehenvisningen vil det spesifiseres hvilket av arkivene informasjonen er hentet fra. Informasjon som er 

hentet fra Forvaltingsorganet for AKP (m-l)s partihistorie vil bli forkortet til FAP. Informasjon som er hentet fra 

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek vil forkortes til AAB i notesystemet, mens i brødteksten vil forkortelsen 

være Arbark. Det er ikke kun møteprotokoller som utgjør kildegrunnlaget fra Arbark, og jeg finner det derfor 

hensiktsmessig å vise til hvor informasjonen har blitt innhentet fra. 
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partiets operative sentral for kvinnepolitikk. Mye av diskusjonen om hvorvidt AKP (m-l)s 

styring av fronten foregikk eller ikke, utspilte seg i dette bladet. 

Blant de eksterne kildene er partiets dagsavis, Klassekampen, den mest sentrale. 

Klassekampen har nylig blitt digitalisert av Nasjonalbiblioteket, og alle numre brukt i oppgaven 

er hentet derfra.  I tillegg vil Røde Fane, AKP (m-l)s tidsskrift, brukes som ekstern kilde for å 

se hvordan kvinnepolitikken teoretiseres og rettferdiggjøres for utsiden. Kvinnefront var 

Kvinnefrontens egen avis som utkom fra 1975, og vil gi et innblikk i hvordan Kvinnefronten 

fremstilte seg for offentligheten. AKP (m-l) har også utarbeidet prinsipprogram og vedtekter 

etter hvert landsmøte, og dette utgjør et viktig grunnlag for å kunne vurdere den ideologiske 

bakgrunnen til utviklingen av kvinnepolitikken. 

Til tross for at FAP og Arbark har lagt ut kildemateriale som ville vært nok for flere 

masteroppgaver, har jeg også benyttet meg av intervju som metode.43 Ettersom de skriftlige 

kildene som finnes gjennomgikk en sensurprosess før de havnet på trykk, og for å utfylle og 

eventuelt motsi de eksisterende skriftlige kildene, ønsker jeg å supplere med muntlige kilder.44 

Hensikten med å gjøre intervjuer er å gi en ytterligere dimensjon til fortellingen om kvinnene i 

AKP (m-l). Intervjuene var med fire kvinnelige medlemmer, hvorav to meldte seg ut før partiet 

gikk opp i Rødt og to ble med over til Rødt hvor de fremdeles er medlem i dag.45 Informantene 

er Gro Hagemann, Toril Brekke, Kjersti Ericsson og Jorun Gulbrandsen. Jeg benyttet meg av 

en semistrukturert metode for intervju, hvor jeg hadde med enkelte spørsmål som jeg stilte 

underveis i intervjuet, men var åpen for at samtalen kunne ta ulike retninger underveis.46 

Det er flere aspekter ved intervjuer som kan være utfordrende. En av årsakene er det 

som av enkelte har blitt kalt for «tankeskam». Flere debattanter har de siste årene hevdet at 

medlemmene av AKP (m-l) burde føle skam over å ha vært med i partiet.  I overgangen mellom 

februar og mars i 2018 pågikk det en debatt mellom Hans-Wilhelm Steinfeld og tidligere 

formann Pål Steigan i VG hvor Steinfeld fremmet nettopp tanken om at tidligere ml-ere burde 

føle «tankeskam». Denne debatten eksemplifiserer hvordan tidligere ml-ere kan bli stilt til 

                                                 
43 Alle intervjuene ble ført i henhold til Norsk senter for forskningsdatas retningslinjer og ble godkjent for 

gjennomføring. Det vil si at alle informantene ble tilstrekkelig informert om prosjektet, og har samtykket til 

intervjuene og bruken av sitater.  
44 Alf Skjeseth, Sykle på vatnet, 53−54.  
45 Jeg kontaktet flere enn disse fire kvinnene, men fikk enten nei eller ikke svar. 
46 Knut Grove og Jan Heiret, «Å arbeida med munnlege kjelder» i Historikerens arbeidsmåter, red. Leidulf Melve 

og Teemu Ryymin (Oslo: Universitetsforlaget, 2018), 136. 
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veggs for å ha vært en del av det maoistiske partiet.47 Dette kan gjøre det vanskelig for tidligere 

medlemmer å ville stå fram med deres opplevelse, i frykt for å bli uthengt og skjemt.  

Den andre utfordringen kan bestå i at tidligere partimedlemmer ønsker å rettferdiggjøre 

sine egne handlinger eller har et behov for å ta avstand fra partiet. Sympati eller antipati kan 

påvirke hvordan informantene fremstiller situasjoner de selv var en del av.48 Dermed kan det 

bli vanskelig å få fatt i hvordan det egentlig var, fordi informantene muligens ikke gir en 

fremstilling som er troverdig. Dersom informantene synes det er vanskelig å skille mellom hva 

de mente før og hva de mener nå, kan dette by på videre problemer.49 Knut Kjeldstadli siterer 

Mao for å eksemplifisere hvordan det kan være vanskelig å få en «sann» fremstilling: «Frosken 

i brønnen hevder at himmelen ikke er større enn brønnåpningen.»50 Dette innebærer at 

informantene har et begrenset perspektiv, som Kjeldstadli kaller det, og derfor kan ha vanskelig 

for å gi en nøytral fremstilling av hendelsene som fant sted.  

Enda en utfordring er avstanden i tid. Som historiker er det vanskelig å vite hva som er 

den «gylne tiden» for å intervjue aktører. Dersom man er for nære den gitte hendelsen kan det 

være at minnene stadig er påvirket av følelser til å kunne gi gode svar på spørsmål. På den andre 

siden kan man risikere å vente for lenge slik at mange viktige minner blir fortapt. Hukommelsen 

kan også i noen tilfeller være helt feil.51 Kjeldstadli fremholder at det som blir glemt etter 

viktige hendelser ofte blir glemt raskt etter hendelsen, og at det som fester seg godt, gjerne 

forblir i mange år.52 Min erfaring var at informantene husket mye, men hadde vanskelig for å 

tidfeste flere av hendelsene, noe som tidvis gjorde arbeidet med kronologi vanskelig. I de 

tilfellene det har latt seg gjøre, har jeg forsøkt å finne skriftlige kilder som kunne bygge opp 

under det informantene sa for å forsøke å tidfeste hendelsene.  

På tross av utfordringene som er listet opp her, ser jeg nytten ved å ha gjennomført 

intervjuer av kvinnelige medlemmer i AKP (m-l). Som nevnt skal intervjuene være supplerende 

til de mange skriftlige kildene som allerede finnes, og de brukes for å skape en ekstra dimensjon. 

Intervjuene ble tatt opp på båndopptak, transkribert og oppbevart etter Norsk senter for 

forskningsdatas retningslinjer. 

                                                 
47 Hans-Wilhelm Steinfeld, «En bærer av Norges tankeskam», Verdens Gang 27.02.18. 
48 Astri Andresen et al., Å gripe fortida: Innføring i historisk forståing og metode (Oslo: Det Norske Samlaget, 

2012), 74. 
49 Grove og Heiret, «Å arbeida med munnlege kjelder»,  128. 
50 Knut Kjeldstadli, «Kildekritikk» i Muntlige kilder: Om bruk av intervjuer i etnologi, folkeminnevitenskap og 

historie, red. Bjarne Hodne, Göran Rosander og Knut Kjeldstadli (Oslo: Universitetsforlaget, 1981). 
51 Torgrim Titlestad, Når folket fortel: Ei handbok i intervjuteknikk og munnleg historie (Bergen: 

Universitetsforlaget, 1982), 28−29. 
52 Kjeldstadli, «Kildekritikk»,  69. 
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2 Ideologien sett gjennom 

prinsipprogrammene 

OM KVINNEPOLITIKKENS IDEOLOGISKE BAKTEPPE 

 

Etter landsmøtene ble det skrevet et nytt prinsipprogram basert på diskusjoner som fant sted 

forut for og under landsmøtet. Disse prinsipprogrammene inneholdt hva partiet skulle vektlegge 

den neste perioden, og la dermed grunnlaget for politikken som ble utformet i etterkant. Derfor 

er disse programmene verdifulle også som ideologiske dokumenter fordi de viser hvilket system 

som lå til grunn for politikken for partiet. Prinsipprogrammene gjør det også tydelig at 

ideologien stadig var i endring i AKP (m-l) og at politikken endret seg i takt med den 

ideologiske utviklingen. Dette kapittelet vil ta for seg endringene i prinsipprogrammene i 

forbindelse med kvinnekamp, kvinnefrigjøring og kvinneundertrykkelse, og hvilken 

prioritering alle disse tre begrepene får i programmene. Hensikten er å gi et grunnlag for å gjøre 

en analyse om utviklingen til kvinnepolitikken i AKP (m-l).  

 Dette kapittelet vil først gi en kort redegjørelse for hva som kjennetegner den maoistiske 

ideologien. Ideologien fungerte som en fasit for partiet og var bakgrunnen for utformingen av 

partiideologien. Videre vil jeg gi en kort redegjørelse for demokratisk sentralisme, et viktig 

moment når det gjelder den interne debattkulturen i AKP (m-l). Jeg vil også gi en kort forklaring 

på hva AKP (m-l) anså som forskjellen mellom feminisme og marxisme. Deretter følger en 

redegjørelse for ideologien slik den blir uttrykt i prinsipprogrammene i 1973, 1976, 1980 og 

1984. Redegjørelsen vil vise hvilke endringer som har funnet sted i de gitte årene.  

 

2.1 Om den maoistiske ideologien 

Den maoistiske ideologien er basert på den tidligere formannen av Kinas Kommunistiske Parti 

(KKP), Mao Zedong, sine tolkninger av marxismen.53 Maos skrifter, i tillegg til skrifter fra 

Marx, Engels, Lenin og Stalin, la grunnlaget for det som kalles den maoistiske ideologien eller 

                                                 
53 I brødteksten vil jeg utelukkende benytte meg av den moderne skrivemåten pinyin når jeg bruker Mao Zedongs 

navn. Enkelte steder i kildematerialet vil det navnet forekomme på Wade-Giles skrivemåte som Mao Tsetung eller 

Mao Tse-Tung. 
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maoismen.54 Maoistene anså ideologien som en antirevisjonistisk utgave av den klassiske 

marxist-leninismen.55 AKP (m-l) lånte slik sett fra fem ulike, men lignende, teorier når de 

utformer sine prinsipprogram. Dette ga dem mulighet til å bruke det skytset de trengte når 

ideologien var nødt til å endres på fra et prinsipprogram til neste.  

Mao ble viet spesielt mye oppmerksomhet i AKP (m-l). Særlig var dette fordi Kina og 

Sovjetunionen hadde brutt med hverandre i 1963, og det ble følgelig naturlig for et 

kommunistisk parti å velge en side i skismaet. Ideologien la grunnlaget for nærmest alt av 

partiaktivitet. Den skulle følges så langt det lot seg gjøre, og det var viktig å ha en korrekt 

tolkning av materialet som tilhørte ideologien. Den korrekte tolkningen var det som utgjorde 

den «riktige linja» i partiet. Det kan være vanskelig å gi en konkret definisjon på hva maoisme 

faktisk er. Dette er blant annet fordi at maoismen har blitt tolket ulikt av ulike fraksjoner innen 

maoismen. Flere tidligere medlemmer av AKP (m-l) mener man kunne tolke Maos sitater slik 

at de passet til det man ønsket å formidle der og da, og at man kunne endre betydningen av 

samme sitat senere.56 I maoismen er det Mao som sitter på den korrekte tolkningen av skriftene 

ideologien benytter. Det er dessuten viktig å huske at maoismen var en ideologi som ble skapt 

i Kina, for Kina, og at Norge på 1970-tallet og Kina på 1950-tallet stod langt fra hverandre. 

Kina var på 1950-tallet fremdeles et tilbakeliggende land på mange områder. Ideologien ble 

utviklet i et konfutsianistisk samfunn som var sterkt hierarkisk og patriarkalsk, og hadde enorme 

forskjeller mellom de ulike klassene. Derfor er det ikke den kinesiske ideologien som legger 

grunnlag for analysen av ideologi i denne oppgaven, men tolkningen av ideologien som det 

norske partiet AKP (m-l) foretok seg på 1970- og 1980-tallet.  

 I det ideologiske grunnlaget lå også et organisasjonsprinsipp utformet av Lenin. Den 

demokratiske sentralismen var et organisasjonsprinsipp for hvordan man skulle gjennomføre 

debatter i AKP (m-l). Demokratisk sentralisme innebærer at man har «demokrati i diskusjon, 

sentralisme i handling/aksjon».57 Beslutninger skulle først tas gjennom en demokratisk 

diskusjon hvor alle synspunkter skulle fram, før en demokratisk valgt ledelse gjennomførte det 

som hadde blitt vedtatt. Et åpent og trygt debattklima ble vektlagt slik at alle sider av en sak 

skulle komme fram og til syne. Men det å operere etter en demokratisk sentralisme, betød ikke 

                                                 
54 Marxismen-leninismen-maoismen (MLM) er også et annet kallenavn på denne retningen, men det blir stort sett 

forkortet til maoisme.  
55 Nik. Brandal, «Ved utopiens slutt» i Venstreekstremisme: Ideer og bevegelser, red. Øystein Sørensen, Bernt 

Hagtvet, og Nik. Brandal (Oslo: Dreyer forlag, 2013), 133. 
56 Intervju med Toril Brekke, 24.08.18. Finn Sjue og Egil Fossum har også uttrykt lignende sentimenter i Håkon 

Kolmannskogs hovedoppgave fra 2006 (Kolmannskog, «Ideologisk leierskap i den norske ml-rørsla », 2).  
57 Tron Øgrim, Marxismen − Vitenskap eller åpenbaringsreligon? (Oslo: Forlaget Oktober A/S, 1979), 100. FAP. 
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nødvendigvis at man utøvde et åpent og trygt debattklima. AKP (m-l) la ekstremt mye vekt på 

at medlemmene skulle ha den «riktige» informasjonen. Den riktige informasjon var kun den 

som kom fra partiledelsen selv.58 Den demokratiske delen forsvant ofte til fordel for 

sentralismen, og mange har derfor hevdet at Lenins demokratiske sentralisme hadde en tendens 

til å få en antidemokratisk slagside.59 

I prinsippet verdsatte Mao, Lenin, Stalin, Marx og Engels kvinner høyt og anså hennes 

rolle som essensiell for å oppnå det ultimate målet – et kommunistisk samfunn.60 Analyser av 

samfunn som enten har hatt den maoistiske ideologien eller andre typer kommunistisk ideologi 

viser dog at kvinnene ikke nødvendigvis har blitt prioritert slik ideologiene skulle tilsi.61 Det er 

ingen tvil om at AKP (m-l) tok i bruk mange av disse teoriene når de la grunnlaget for egen 

ideologi i prinsipprogrammene sine. Man kan for eksempel gjenkjenne motstanden partiet 

hadde mot ekteskap i en kort periode og sammenligne dette med Engels fremstilling av det 

monogame ekteskapet.62  

 

2.2 Marxister – ikke feminister 

Det er viktig å påpeke at selv om AKP (m-l) ble dannet samtidig som feminismens andre bølge, 

og på flere måter ble påvirket av strømningene i samfunnet, var de selv veldig opptatt av å ikke 

bli kalt feminister. For mange i AKP (m-l) var feminisme og marxisme gjensidig utelukkende 

kategorier. Hovedskillet mellom feminister og marxister var hvilket perspektiv man inntok for 

å analysere kvinneundertrykkelsen i verden og i Norge. For å ta utgangspunkt i daværende 

kvinneorganisasjoner, kan man se på det AKP (m-l) anså som forskjellen på marxister og 

                                                 
58 Brandal, «Ved utopiens slutt», 145. 
59 Martin King Whyte, «Iron Law versus Mass Democracy: Weber, Michels and the Maoist Vision», i The "Logic" 

of Maoism, red. James Chieh Hsiung (New York: Praeger Publishers, 1974), 55. 
60 Karl Marx et al., Marxisme og kvinnefrigjering: Utval av skriftene til Karl Marx, Friedrich Engels, V. I. Lenin, 

Josef Stalin, Mao Tsetung (Oslo: Forlaget Oktober A/S, 1978); Delia Davin, «Gendered Mao: Mao, Maoism and 

Women», i A Critical Introduction to Mao, red. Timothy Cheek (Cambridge: Cambridge University Press, 2010). 
61 Se for eksempel Wang Zheng, «Maoism, Feminism, and the UN Conference on Women: Women's Studies 

Research in Contemporary China», Journal of Women's History 8, nr. 4 (1997), eller Wenqi Yang og Fei Yan, 

«The Annihilation of Femininity in Mao's China: Gender Inequality of Sent-Down Youth During the Cultural 

Revolution», China Information 31 (2017). 
62 Både Marx, Engels og Mao anså ekteskapet som undertrykkende for kvinnene fordi det var nok et sted hvor 

kvinnen var underordnet mannen. Det monogame ekteskapet på 1970-tallet ble tolket som et uttrykk for det 

kapitalistiske samfunnet. Målet var ikke å avskaffe ekteskap, derav parolen «Forsvar familien», men heller endre 

på den eksisterende ekteskapsformen (se for eksempel G.H. «Monopolkapitalen truer familien», Røde Fane 2 

1972, 17–31, eller hg, «For full frigjøring av kvinnene!», Røde Fane 6 1976, 7−34). I AKP (m-l) skapte debatten 

stort engasjement og mye uenighet. Se for eksempel Klassekampen¸15.11.1978, 13 eller Røde Fane 2 1972, 17−31.  
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feminister hos Nyfeministene og Kvinnefronten. Nyfeministene var en kvinneorganisasjon som 

ble dannet i 1970 etter Jo Freemans, en amerikansk feminist, møte på Universitetet i Oslo.63 

Hovedforskjellen mellom de to kvinneorganisasjonene var først og fremst et klasseperspektiv 

versus et kjønnsperspektiv. For Kvinnefronten var det klasseperspektivet som ble vektlagt. For 

Nyfeministene var kjønnsperspektivet viktigst.64 Denne forskjellen gjenspeilet seg også i hvem 

de anså som hovedfienden. Der Kvinnefronten anså monopolkapitalen og imperialismen som 

kvinnenes hovedfiender og største hinder til frigjøring, anså Nyfeministene mannen som 

hovedfienden. De var sterkt uenige med hverandre i hvordan kvinnekampen skulle bedrives og 

dette førte til steile fronter på 1970- og 1980-tallet.65 Poenget med å nevne denne forskjellen er 

at det er lett å overføre et feministisk perspektiv over på AKP (m-l)s kvinnepolitikk og dermed 

også på ideologien som la grunnlag for politikken. Partiet var selv tydelig på at de ikke var 

feminister, men marxister, og det vil utgjøre en vesensforskjell i måten ideologien utformes.66  

 AKP (m-l)s tydelige avstand fra det de anså som borgerlige kvinnebevegelser føyer seg 

inn en historisk tradisjon for kvinnekamp. Da kvinnene kjempet for stemmerett kunne man 

finne samme inndeling mellom arbeiderkvinnene og de borgerlige kvinnene. For 

arbeiderkvinnene var det viktigst å støtte mennene i politikken og de var derfor meget fornøyde 

da den mannlige stemmeretten ble utvidet før kvinnene fikk stemmerett.67 De borgerlige 

kvinnene derimot, var svært misfornøyde med at kvinnene ikke hadde fått noen konsesjoner.  

Dessuten var arbeiderkvinnene ofte en del av Arbeiderpartiet og derfor hadde kvinnekampen 

en politisk side, mens de borgerlige kvinnesaksforkjemperne forsøkte å forholde seg politisk 

                                                 
63 Danielsen, «Den nye kvinne- og mannsbevegelsen på 1970-tallet», 11−12. 
64 En mer utførlig forklaring om hva AKP (m-l) anså som hovedforskjellen mellom den «borgerlige» 

kvinnebevegelsen og den «proletære» kvinnebevegelsen blir gitt i 3.3 Kvinnefronten.  
65 Nyfeministene er organisasjonen som oftest blir satt opp mot Kvinnefronten fordi de ofte var uenige om store 

saker. Blant annet var de også uenige i familiens plass i samfunnet. Der Kvinnefronten mente at man måtte endre 

på familiestrukturen, men beholde selve familieformen, mente Nyfeministen at tiden var inne for å se på alternative 

samlivsformer (Haukaa, Bak slagordene, 79−82). Det innebar at Nyfeministene var svært uenige i Kvinnefrontens 

8. mars-parole «Forsvar familien». Runa Haukaa kaller disse uenighetene for skinnuenigheter der partene 

tilsynelatende var uenige, men ikke reelt uenige, ettersom ingen hadde en interesse av å avskaffe familien eller 

forholdet til foreldre (Haukaa, Bak slagordene, 83). Det var også uenigheter innad i Kvinnefronten når det gjaldt 

akkurat denne diskusjonen, men også i mange andre diskusjoner. Mellom kampene var det likevel perioder preget 

av samarbeid mellom kvinneorganisasjonene. Blant annet skal de ha hatt et veldig godt forhold under et samarbeid 

i Oslo om selvbestemt abort mellom 1973 og tidlig vår 1974 under navnet «Abortgruppa i Oslo» (Birgit Bjerck, 

«Kampen for selvbestemt abort på 1970-tallet», (2006), http://kjonnsforskning.no/nb/birgit-bjerck-kampen-

selvbestemt-abort-pa-1970-tallet (Sist besøkt 08.04.19)). 
66 I dag er medlemmer av Rødt mer tilbøyelige til å kalle seg marxistiske feminister og kombinerer med dette de 

to «ismene». Dette gjelder blant annet et sentralt medlem fra 1970- og 1980-tallet, Kjersti Ericsson (Kjersti 

Ericsson, «Marxisme og feminisme», Gnist 1 2016). 
67 Agerholt, Den norske kvinnebevegelses historie, 184. 
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nøytrale til kvinnekampen.68 Dette viser at avstanden mellom den borgerlige kvinnebevegelsen 

og den proletære kvinnebevegelsen ikke var et nytt fenomen i norsk historie. Noen har hevdet 

at denne inndelingen har styrket kvinnebevegelsen, og at den særlig gjorde det på 1970-tallet.69 

Andre vil si seg uenige i dette og hevde at den fungerte splittende og hemmende for 

kvinnekamp.70 

 

2.3 Prinsipprogrammet fra 1973 – i tidens ånd 

AKP (m-l) hentet overordnede dogmer fra Marx, Engels, Stalin, Lenin og Mao. Dogmene la 

grunnlag for kjerneelementene i den norske ideologien. Disse kjerneelementene i kvinnesynet 

inkluderte blant annet «kvinner bærer halve himmelen», «kvinner og menn skal være likestilt», 

«kun en sosialistisk revolusjon vil frigjøre kvinnene fra sine lenker». Dogmene skulle gjelde 

innad i partiet, men de skulle også brukes i utformingen av prinsipprogrammene. 

Kjerneelementene i ideologien var mer eller mindre statiske og endret seg ikke vesentlig fra 

prinsipprogram til prinsipprogram. Det som endret seg i programmene var hvordan 

kjerneelementene blir uttrykt og hvor mye plass de ble viet. Slik sett kan man se to nivåer – 

kjerneelementene og tolkningene av dem. Det vil si at når oppgava søker etter å se utviklingen 

av politikken i lys av ideologien, så må man ta i betraktning at ideologien også er i utvikling. 

Prinsipprogrammene var dermed delvis preget av en kontinuitet av kjerneelementene, men også 

delvis mer konkrete tolkninger av de overordnede doktrinene som endret seg over tid. Det er 

altså et nært forhold mellom de ideologiske endringene partiet gjennomgikk og hvordan de 

valgte å tolke kjerneelementene som utgjorde grunnlaget for kvinnepolitikken.  

Prinsipprogrammet fra 1973 ble laget til partiets stiftelse. Kvinnefrigjøring ble regnet 

som en viktig oppgave for den sosialistiske revolusjonen: «Berre sosialisme kan gjera ende på 

kvinneunderkuinga.»71 Flere formuleringer i prinsipprogrammet viser tydelig at AKP (m-l) 

forventet at kvinnefrigjøringen ville skje av seg selv så snart revolusjonen var gjort og den 

gjeldende samfunnsformen var omveltet. Kvinnefrigjøring defineres som kampen for å oppnå 

«fulle politiske, økonomiske og sosiale rettar», og kampen måtte rettes mot kvinnenes 

hovedfiende – monopolkapitalen.72 I tillegg inneholder programmet en konstatering om at 

                                                 
68 Agerholt, Den norske kvinnebevegelses historie, 176. 
69 Kari Skjønsberg, «Innledning til ny utgave» i Den norske kvinnebevegelses historie, Anna Caspari Agerholt 

(Oslo: Gyldendal, 1973), 12. 
70 Haukaa, Bak slagordene, 144. 
71 AKP (m-l), Program og vedtekter frå 1. landsmøte februar 1973, 31. FAP.  
72 AKP (m-l), Program og vedtekter frå 1. landsmøte februar 1973, 55. FAP. 
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kvinnefrigjøring og menns frigjøring fra borgerskapet bare kunne skje etter en lenger politisk 

strid. Det er interessant at partiet velger å inkludere borgerskapets undertrykkelse av både 

kvinner og menn, og de viser med dette at undertrykkelsen ikke bare rammet kvinner under 

kapitalismen. Partiet anerkjenner likevel at kvinneundertrykkelsen er mer alvorlig enn 

undertrykkelsem av menn. Det er derfor kvinnefrigjøringen som vektlegges når det legges fram 

forslag til hvordan frigjøringen kan realiseres; gjennom tiltak som gjør at kvinner får tilgang til 

arbeidslivet, retten til lik lønn, utbygging av barnehager og daghjem, støtte til utdanning og et 

nytt kvinnesyn som innebærer at kvinner ikke anses som objekter.73 Kvinnekampen inkluderer 

både kvinner i arbeid og husmødre.   

Prinsipprogrammet har viet et eget kapittel til kvinneundertrykkelsen.74 Her 

understrekes det hvordan kapitalismen hadde forårsaket problemene kvinnene møtte i 

samfunnet ved at de ble tvunget til å stå ved kjøkkenbenken og passe småbarn, og at det 

kapitalistiske samfunnet ikke var tilrettelagt for kvinner i fullt arbeid. Dette viser også at AKP 

(m-l) var av den oppfatning at kvinnefrigjøringen naturlig vil følge når kapitalismen opphørte, 

ettersom det sosialistiske samfunnet ville sørge for arbeidsplasser og barnepass. Kvinnekampen 

bestod dermed i å bekjempe det kapitalistiske samfunnet; ergo var kvinnekamp det samme som 

klassekamp. Kapittelet i prinsipprogrammet handler hovedsakelig om kvinners rett til arbeid, 

og speiler dermed tiden de befant seg i. På 1970-tallet var det svært mange kvinner på vei ut i 

arbeidslivet – mange flere enn det hadde vært tidligere. Således viser partiprogrammet at AKP 

(m-l) anerkjenner problemet og ønsker å gjøre noe med det. AKP (m-l) vektla dermed sterkt 

arbeiderklassen og arbeiderkvinner, ofte mer enn de vektla kvinners rolle generelt i samfunnet. 

Abort, pornografi og prevensjon blir tatt opp som viktige kvinnesaker i prinsipprogrammet. 

Prinsipprogrammet fra 1973 bar tydelig preg av oppsvinget av den andre bølgen av feminismen 

tidlig på 1970-tallet, men preges av partiets ideologi hvor kapitalismen regnes som 

hovedfienden og arbeiderklassen står i fokus.  

 

 

 

 

                                                 
73 AKP (m-l), Program og vedtekter frå 1. landsmøte februar 1973, 31−32. FAP. 
74 AKP (m-l), Program og vedtekter frå 1. landsmøte februar 1973, 55−57. FAP. 
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2.4 Prinsipprogrammet fra 1976 – kvinnefrigjøring 

nedprioriteres 

Prinsipprogrammet fra 1976 ble skrevet i en periode hvor det ble utført store endringer innad i 

partiet, og dette gjorde også utslag i programmet. I dette prinsipprogrammet er kvinnenes 

seksjon flyttet til et underkapittel som kaltes «Anna underkuing i det kapitalistiske Noreg», og 

har blitt komprimert til en langt mindre del enn i det tidligere prinsipprogrammet.75 

Prinsipprogrammet fra 1976 er det som ideologisk nedprioriterer kvinneundertrykkelse mest av 

alle programmene. Det er mindre tydelig hva som må til for at kvinnene skal frigjøres, men det 

er desto mer tydelig at det er monopolkapitalen og kapitalismen som er hovedfienden. 

Begrunnelsene for hvorfor kvinneundertrykkelsen eksisterer er derfor basert på økonomiske 

forklaringer. Implisitt sier dette at kvinnefrigjøringen består i å frigjøre seg fra et kapitalistisk 

samfunn, noe som er bragt videre fra forrige prinsipprogram. Hvilke kvinnesaker som må 

vektlegges i samfunnet er helt forsvunnet. Det vil si at viktige saker som daghjem, selvbestemt 

abort og kampen mot pornografi ikke engang blir nevnt i programmet. Dette er et helt tydelig 

tegn på at prioriteringen er lagt om i partiet og at dette har gått kraftig ut over kampen for 

kvinnefrigjøringen i samfunnet.  

Prinsipprogrammet har i stedet vektlagt de grunnleggende motsetningene i samfunnet, 

og bringer dette videre inn i den ideologiske forklaringen for kvinneundertrykkelse. Ifølge 

programmet hadde kapitalismen ført til enkelte seire for kvinnefrigjøringen, men grunnet den 

grunnleggende motsetningen, som var motsetningen mellom «samfunnskarakteren til 

produksjonen og den private tileiginga», ville kvinnene aldri oppnå full likestilling under 

kapitalismen.76 Det blir heller ikke lagt skjul på kvinnekampens strategiske betydning for 

partiet. I 1976-programmet understrekes det at revolusjonen ikke kunne seire uten hjelp fra 

kvinnene, og at de derfor er en viktig brikke i den revolusjonære kampen. Kvinnekampen er 

derfor i dette prinsipprogrammet, som i programmet fra 1973, sterkt linket opp til klassekamp 

og en generell kamp mot kapitalismen. Dette går under de generelle kjerneelementene, men er 

mindre vektlagt enn i tidligere programmer. Slik kan man se at den ideologiske utviklingen 

påvirker hvor mye kvinnepolitikken blir prioritert i partiet. I denne perioden blir kampen mot 

                                                 
75 AKP (m-l), Prinsipprogram og vedtekter for AKP(m-l): Vedtatt på det 2. landsmøtet til Arbeidernes 

Kommunistparti (marxist-leninistene) november 1976 (Oslo: Forlaget Oktober A/S, 1977), 75−78. FAP. For å 

sammenligne får søkeordet «kvinne» 71 treff i prinsipprogrammet fra 1973, men kun 29 treff i programmet fra 

1976. Dette viser hvor kraftig komprimert segmentene om kvinner hadde blitt.   
76 AKP (m-l), Program og vedtekter frå 2. landsmøte november 1976, 77. FAP. 
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revisjonisme og imperialisme vektlagt i stor grad, og det er dette som vies plass til i 

programmet. 

 Prinsipprogrammet fra 1976 er ikke det eneste ideologiske dokumentet som legger 

grunnlaget for kvinnepolitikk i denne perioden. I 1975 blir det også skrevet et 100 siders langt 

dokument som tar et kraftig oppgjør med partiets politikk fra stiftelsen fram til 1975. 

Dokumentet har navnet «Teser om høyreavviket» og skal ha blitt forfattet av en sentral figur i 

partiet, Tron Øgrim.77 «Tesene» ble dernest godkjent av Sentralkomiteen som hadde lite å 

innvende.78 «Tesene» legger sterke ideologiske føringer for politikken og dens utvikling 

mellom 1975 og 1977. Særlig gjennomgår kvinnepolitikken store endringer ettersom 

kvinnepolitikken, og især Kvinnefronten, er en spydodd i «tesene». Et gjennomgående tema i 

«tesene» er partiets ønske om å ta kraftigere avstand fra revisjonismen. Revisjonismen har sin 

bakgrunn i marxister som ønsket å endre på marxismen fordi de hevdet at den økonomiske 

situasjonen ikke førte til dårligere tilstander for arbeiderklassen – snarere tvert imot. Dette la 

grunnlaget for utviklingen av sosialdemokratiet.79 For kommunister var dette et svik mot 

marxismens verdigrunnlag og revisjonisme ble etter hvert et skjellsord som ble brukt mer 

generelt om og mot de som ikke var enige med dem. I AKP (m-l) blir det brukt både om 

holdninger, om personer og om hele partier. Kampen mot revisjonisme blir, sammen med 

kampen mot imperialisme, grunnleggende for den ideologiske føringen i 1975 og 1976, og 

kobles i stor grad opp mot Kvinnefronten og deres politiske drift.  

 

2.5 Prinsipprogrammet fra 1980 – menns rolle i 

undertrykkelsen 

Kvinneundertrykkelsen er i dette prinsipprogrammet flyttet opp til et eget kapittel og blir viet 

betydelig mer plass enn i forrige prinsipprogram.80 Dette legger nye premisser for utviklingen 

av kvinnepolitikk i perioden. Hvert prinsipprogram gir stadig flere konsesjoner til kapitalismen 

og hva den har gjort for utviklingen av formelle rettigheter for kvinner. Det er likevel ingen tvil 

om at det fremdeles er kapitalismen som er kvinnenes hovedfiende og at det er kapitalismen 

som må bekjempes om full frigjøring skal oppnås. Kvinneundertrykkelsen består i måten 

                                                 
77 «Teser om høyreavviket», 1975. FAP. Heretter kalt «tesene» 
78 Steigan, En folkefiende, 297.  
79 Dag Einar Thorsen, "Revisjonisme," Store norske leksikon (2014),  https://snl.no/revisjonisme.  
80 AKP (m-l), Prinsipprogram, sameprogram og vedtekter for AKP (m-l): Vedtatt på det 3. landsmøtet desember 

1980 (Oslo: Forlaget Oktober A/S, 1981), 37−40. FAP. I dette prinsipprogrammet får søkeordet «kvinne» 67 treff 

og er dermed nesten oppe i likt antall som i 1973. 
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kvinnene ikke slipper til i arbeidslivet og hvordan de var lenket fast i kjøkkenbenken. Dette 

viser AKP (m-l)s arbeiderklasseperspektiv på kvinnekampen. Den mest oppsiktsvekkende 

endringen sammenlignet med de forrige prinsipprogrammene er inkluderingen av menns 

undertrykkelse av kvinner. Begrunnelsen for undertrykkelsen er fremdeles sterkt økonomisk 

forankret, men innrømmelsen er likevel et stort skritt fra et fokus utelukkende på kapitalismen. 

Det ideologiske grunnlaget har ikke slått helt over, og er noe apologetisk knyttet til i menns 

rolle i undertrykkelsen – slik man ser her: «det [er] naudsynt å kjempe mot 

kvinneundertrykkinga frå menn også i dei arbeidande klassane. Samstundes er det viktig å syne 

at kvinner og menn i arbeidarklassen har felles interesser av kvinnefrigjering.»81 Det blir også 

lagt større vekt på prostitusjon og pornografi i dette prinsipprogrammet enn i tidligere 

prinsipprogrammer.  

Videre vektlegges det internasjonale samarbeidet med andre frigjøringsbevegelser for 

at en virkelig frigjøring skal oppnås. Kampen mot imperialisme og for et internasjonalt 

samarbeid står sterkt i AKP (m-l) i perioden, og man ser her at det også påvirker kvinnene. Nytt 

for dette prinsipprogrammet er også at kvinnekampen må fortsette under sosialismen. Tidligere 

prinsipprogram har ansett sosialismen som løsningen på kvinneundertrykkelsen og som målet 

for kvinnekampen. Det har innebåret at man anså kvinnekampen som avsluttet idet 

samfunnsstrukturen hadde endret seg. I 1980 har man derimot kommet fram til at 

kvinnekampen nok vil fortsette under sosialismen for å kvitte seg med det «råtne» kvinnesynet 

som har eksistert under det kapitalistiske klassesamfunnet. Det som kreves av kvinnene er at de 

«våkner» og kjemper mot det kapitalistiske samfunnet. Slik sett er det et bevisstgjøringsprosjekt 

partiet legger fram, men bevisstgjøringen handler om klasse, ikke kjønn.  

Partiets konsesjon når det gjelder samarbeid med andre partier eller grupperinger er 

oppsiktsvekkende: «Det er mogleg for proletariatet å slåst saman med folk som står langt frå 

det arbeidande folket i spørsmål som gjeld kvinnefrigjering, miljøvern, distriktspolitikk osb..»82 

Dette er en vesentlig endring fra perioden 1975–1976 hvor partiet trakk seg tilbake fra alle 

samarbeid og drev sine frontorganisasjoner til å skape splid mellom ml-medlemmer og «de 

andre». I dette prinsipprogrammet blir det derimot åpnet for et tverrpolitisk samarbeid.  

Ingen annen gruppe som partiet tar for seg i partiprogrammet blir like strategisk håndtert 

som kvinnene. Det er derfor påfallende at prinsipprogrammet inneholder kritikk mot 

borgerskapets politiske utnyttelse av kvinnene når de selv bruker samme strategiske metode.83 

                                                 
81 AKP (m-l), Prinsipprogram, sameprogram og vedtekter for AKP (m-l) 1980, 39. FAP. 
82 AKP (m-l), Prinsipprogram, sameprogram og vedtekter for AKP (m-l) 1980, 51. FAP. 
83 AKP (m-l), Prinsipprogram, sameprogram og vedtekter for AKP (m-l) 1980, 39. FAP. 
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Målet med å få med kvinnene i den sosialistiske revolusjonen, virker i stor grad å være en 

strategisk avgjørelse ettersom kvinnene utgjør halvparten av folket. Derfor blir deres deltakelse 

særlig vektlagt – uten kvinnene, kan ikke sosialismen seire.   

 

2.6 Prinsipprogrammet fra 1984 – integrering i politikken 

Prinsipprogrammet fra 1984 er skrevet etter kvinneopprøret i partiet. Kvinneopprøret, som 

senere kapitler vil vise, førte til flere gjennomgripende endringer i politikken til AKP (m-l), og 

særlig ble kvinnepolitikken viet oppmerksomhet som den ikke hadde fått tidligere.84 I tillegg til 

prinsipprogrammet ble det skrevet en resolusjon i 1984 basert på arbeidet som ble lagt under 

landsmøtet som dannet et ideologisk bakteppe for kvinnepolitikken.85 Den største forandringen 

fra tidligere prinsipprogrammer, er at kvinner blir inkludert i langt flere seksjoner enn tidligere. 

Foregående prinsipprogrammer har viet en egen seksjon til kvinnefrigjøringen og 

kvinneundertrykkelse, og nevnt problemstillingen innimellom. Det har tydelig skjedd en 

ideologisk utvikling når kvinner også får sine egne subseksjoner under «imperialisme» og 

«sosialisme».86 Under imperialisme understrekes det at kvinnene har en særskilt interesse av å 

styrte imperialismen som fungerer som en undertrykker spesielt for kvinner i den tredje verden. 

Dette tyder på at kvinnene integreres i stadig større grad i ideologien og at deres rolle i kampen 

mot kapitalismen ikke kun er strategisk anlagt.  

 Kampen for kvinnefrigjøring ville ikke bare føre til frigjøring for kvinnene, men den 

ville også frigjøre alle fra eget kjønn sammen med avskaffelsen av familien. Det er første gang 

AKP (m-l) bruker kjønnsbegrepet på denne måten, og ikke bare har et generelt skille mellom 

kvinner og menn. En videre utvikling er kvinnenes integrering i arbeiderklassen som kategori. 

I alle prinsipprogrammer har det blitt skrevet om inndelingen av klasser i Norge, og for første 

gang blir kvinnene anerkjent som en del av proletariatet.87  

 Også i dette prinsipprogrammet blir menns rolle i kvinneundertrykkelsen tydeligere 

utbrodert enn tidligere. Der hvor man før hadde vært mer forsiktig i å legge skylden på menn i 

                                                 
84 Søkeordet «kvinne» har intet mindre enn 146 treff i prinsipprogrammet fra 1984, til forskjell fra 29 treff i 1976 

og 67 i 1980. 
85 Studieutvalget i AKP (m-l), AKP og kvinnekampen: Resolusjon vedtatt på AKP (m-l)s landsmøte desember 1984 

(Oslo: Oktober, 1986). FAP. 
86 AKP (m-l), Prinsipprogram og vedtekter for AKP (m-l): Vedtatt på det 4. landsmøtet til Arbeidernes 

Kommunistparti (marxist-leninistene) desember 1984 (Oslo: Forlaget Oktober A/S, 1985), 18, 61. FAP. 
87 AKP (m-l), Prinsipprogram og vedtekter for AKP (m-l) 1984, 34. FAP.  
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arbeiderklassen, er man nå tydelig med at disse mennene også spiller en vesentlig rolle i 

kvinneundertrykkelsen: «Menn i alle klassar og sjikt undertrykkjer kvinner i kraft av privilegia 

sine. Dei er ei aktiv kraft mot kvinnefrigjering.»88 Ifølge partiet har menn kontroll over de fleste 

områder i samfunnet – politisk, sosialt, økonomisk – noe som gjør at kvinnene ikke får være 

med til å bidra i samfunnet i den forstand de ønsker. Dette er en vesentlig utvikling fra første 

prinsipprogram hvor menn ikke engang var nevnt i forbindelse med kvinneundertrykkelsen. I 

resolusjonen blir dette ytterligere utdypet med at mennene var undertrykkere av kvinner på 

grunn av samfunnets sosialiseringsprosess. Det var dermed ikke menns feil at de undertrykte 

kvinner, selv om det var noe som skulle unngås.89  

I kapittelet om kvinneundertrykkelse er også kvinnebevegelsen omtalt. Kvinnefronten 

hadde vært en avgjørende arena for AKP (m-l) for å få gjennomslag for kvinnepolitikken 

ettersom det fram til nå hadde vært et forsømt område i partiet. Det er derfor naturlig at de 

trekker inn viktigheten av kvinnebevegelser i forbindelse med kvinnefrigjøringen – det er der 

har skjedd mest de siste femårene. Prinsipprogrammet argumenterer for at det kun er den 

proletære kvinnebevegelsen som er den riktige kvinnebevegelsen. Den borgerlige 

kvinnebevegelsen møter kritikk i resolusjonen for å ikke kunne oppnå full kvinnefrigjøring 

ettersom de setter likestilling opp mot et kjønnsperspektiv. Dette mente AKP (m-l) var fordi de 

borgerlige kvinnenes egne interesser krasjet med avskaffelsen av kapitalismen. Under den 

borgerlige kvinnebevegelsen hevdet de man kun ville oppnå formell, ikke reell, likestilling. Her 

vektlegges også samarbeid med andre internasjonale organisasjoner ettersom imperialisme 

regnes som den fremste årsaken til at kvinneundertrykkelse eksisterer.90 Det er en endring fra 

tidligere prinsipprogrammer hvor den definitive hovedfienden var monopolkapitalen. 

Prinsipprogrammet fra 1984 er et program med svært store endringer det gjelder det ideologiske 

bakteppet som legges for utvikling av kvinnepolitikk. Sammen med prinsipprogrammet fra 

1976 utgjør 1984-programmet det mest utslagsgivende prinsipprogrammet for 

kvinnepolitikken. Sammen med den kvinnelige resolusjonen viser prinsipprogrammet at 

kvinnepolitikken ble tatt mer seriøst enn tidligere, men argumentene og løsningene for å oppnå 

kvinnefrigjøring er likevel ikke nye og man kan kjenne de overordnede dogmene igjen fra 

tidligere prinsipprogram.  

 

                                                 
88 AKP (m-l), Prinsipprogram og vedtekter for AKP (m-l) 1984, 38. FAP. 
89 Studieutvalget i AKP (m-l), AKP og kvinnekampen (uten sidetall). FAP. 
90 AKP (m-l), Prinsipprogram og vedtekter for AKP (m-l) 1984, 39. FAP. 
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3 1973–1974: Stiftelsen 

KVINNENES ROLLE I STIFTELSEN AV AKP (M-L) OG KVINNEFRONTEN 

 

Dette kapittelet vil ta for seg hvordan AKP (m-l) ble dannet, men har som mål å gi et perspektiv 

som ikke har blitt gitt tidligere – kvinnenes perspektiv. Kapittelet begynner med selve stiftelsen, 

og vil gi en oversikt over hvem kvinnene i partiet var og hvilke roller de hadde. Jeg søker å 

finne ut hvilken rolle kvinnene hadde i stiftelsen av partiet. Jeg vil særlig skrive om 

Kvinneutvalget ettersom mye av kvinnepolitikken ble håndtert av dette utvalget. Jeg vil også 

gi en oversikt over viktige kvinnesaker som AKP (m-l) handsamet i 1973 og 1974.  

Kapittelet vil også inkludere dannelsen av Kvinnefronten og dens første tre leveår. 

Kvinnefronten og AKP (m-l) stod nært i de første årene og det har blitt debattert hvorvidt AKP 

(m-l) styrte Kvinnefronten som en av sine frontorganisasjoner. Jeg vil i dette kapittelet 

argumentere for at Kvinnefronten var en frontorganisasjon for AKP (m-l) fra 1973, til tross for 

at dette ble benektet av kvinner i fronten både i samtida og i nåtida. Gjennom Kvinnefronten 

fikk partiet utøvd mye av kvinnepolitikken sin. 

 

3.1 AKP (m-l) stiftes 

Arbeidernes Kommunistparti (marxist-leninistene) ble offentliggjort som et nytt parti 18. 

februar 1973.91 Partiet bestod hovedsakelig av en utbrytergruppe fra Sosialistisk Folkeparti 

(SF). Denne utbrytergruppa var mer nøyaktig ungdomsgruppa til SF, SUF (m-l). Gruppa hadde 

brutt ut i 1969 og hadde samlet opp flere medlemmer fra andre grupperinger og partier som for 

eksempel Marxist-leninistisk Front og Marxist-leninistiske Grupper.  Partiet var inndelt i ulike 

grupperinger som hadde ansvar for ulike områder.92 På toppen satt Sentralkomiteens 

Arbeidsutvalg (SKAU) som bestod av utvalgte medlemmer fra Sentralkomiteen. SKAU var det 

øverste organet som medlemmene hadde kjennskap til, men i virkeligheten fantes det også et 

hemmelig arbeidsutvalg i SKAU, kalt Arbeidsutvalgets Arbeidsutvalg (AUAU). Her satt det 

                                                 
91 Ifølge Pål Steigan ble partiet stiftet på et stiftelsesmøte 8. februar, men de valgte å bruke 18. februar som offisiell 

dato grunnet frykt for overvåkning (Steigan, En folkefiende, 253).  
92 Se Rognlien og Brandals bok for en nokså komplett oversikt over AKP (m-l)s noe kompliserte organisasjonskart 

(Rognlien og Brandal, Den store ml-boka, 90–91).   
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kun fem-seks medlemmer fra Sentralkomiteen til enhver tid, og mange avgjørende beslutninger 

ble tatt av disse.93 

De som ble nominert til å sitte i SKAU var de som var ansett som best politisk skodd 

for oppgava og som hadde bidratt til grunnleggingen av partiet. Sentralkomiteen i 1973 bestod 

av 1/3 kvinner. Kvinneandelen i partiledelsen var et bevisst valg og var nedsatt i 

prinsipprogrammet. Når Synne Holan, et av medlemmene i Sentralkomiteen, intervjues i 

Klassekampen i forbindelse med stiftingen, uttrykte hun hvordan ml-bevegelsen måtte arbeide 

mot «borgerlig tenking» om kvinner. Derfor hadde partiet valgt å vektlegge fostring av kvinner 

til bevegelsen. Hun uttrykte at hun var fornøyd med at 1/3 av Sentralkomiteen var kvinner, men 

at partiet fremdeles ikke hadde gjort nok.94 Holans bemerkning om fostring av kvinnelige 

medlemmer ble støttet opp av andre i SKAU. En knapp måned etter stiftelsen, skrives dette 

notatet av en ukjent forfatter til SKAU:  

 

AU sentraliserer så mye diskusjon/innsikt/avgjørelser at ikke å sitte i AU gjør det vanskelig å nå AU's 

nivå. Dette gjelder ikke minst jenter. Det er ikke tilfeldig og skyldes heller ikke bare ‘personlige’ 

egenskaper og utvikling at det velkjente triumviratet ble topp-trioen. Da jeg sjøl ikke satt i AU - merket 

jeg at det mange ganger ble tyngre ‘å følge med’. Vil vi ikke fostre ei jente i AU - får vi neppe heller 

denne perioden noen kvinnelige ‘toppkader’.95 

 

Notatet og uttalelsen fra Holan gir inntrykk av at partiet skulle vektlegge å gi kvinner ledende 

posisjoner og gi rom for at kvinnene skulle utvikle seg politisk.  

Det kan se ut til at det ikke er grunn til å si at kvinnene ikke var involvert i selve 

oppstartsfasen. Flere kvinner var ansikter utad for partiet fra tidlig av og enkelte har uttrykt at 

de følte seg like mye inkludert som mannlige medlemmer i prosessen av å stifte partiet.96 Men 

ikke alle kvinner følte at kvinnepolitikken ble godt nok integrert i den daglige politiske driften. 

Særlig ble fagpolitikken i partiet kritisert for å være både mannsdominert og mannssjåvinistisk. 

                                                 
93 I nærmere ti år var det «diamantgjengen» som satt i AUAU. Pål Steigan, Tron Øgrim, Sigurd Allern, Kjell 

Skjervø og Sverre Knutsen fikk tilnavnet diamantgjengen fordi de virket å være svært sammensveiset og samkjørt 

og utgjorde den harde kjernen av den øverste ledelsen. Deres stilling i AKP (m-l) har gjort at de har vært i galleriet 

av hovedkarakterer for mange som har skrevet om partiet, blant annet i Brekke, Tron Øgrim eller Sjøli, Mao, min 

Mao. 
94 «Et parti av og for arbeidsfolk», Klassekampen 21.02.73, 6. 
95 Notat fra SKAU-møte, 15.03.1973. Notatet er skrevet av en ukjent person, men er trolig en som satt i SKAU 

selv. Triumviratet var navnet på et administrativt råd bestående av Caesar, Pompeius og Crassus (Øyvind 

Andersen, «Triumvirat», Store norske leksikon (2016), https://snl.no/triumvirat). For ordens skyld: AU er det 

denne oppgaven kaller SKAU.  
96 Intervju med Ericsson, 03.09.18; Intervju med Jorun Gulbrandsen, 14.09.18.  

 



30 

 

Selv når kvinnepolitikken ble prioritert på den politiske agendaen ble den ofte sett med 

mannsbriller. I tillegg var det ingen kvinner i AUAU som kunne gi det kvinnelige perspektivet. 

Den indre kjernen bestod utelukkende av menn.97  

Det nøyaktige antallet medlemmer i AKP (m-l) har aldri vært kjent. Enda verre har det vært 

med medlemslister som inneholder navn. Partiet var fra tidlig av svært opptatt av sikkerhet og 

valgte etter hvert å oppfordre medlemmer til å bruke dekknavn og å ikke si at de var medlem 

av partiet til andre. I mange tilfeller ante ikke medlemmene hva de egentlige navnene til sine 

partikolleger var. Det gjør arbeidet med å finne ut hvem medlemmene var noe vanskelig. Det 

eksisterer rett og slett ikke en enkel oversikt over medlemmene. Noe tallfestet informasjonen 

som er tilgjengelig for utenforstående har kommet fra Trine Rogg Korsvik og Tor Egil Førland, 

men også dette er veldig begrenset. Utfra informasjonen de har innhentet fra spørreskjemaer 

delt ut til tidligere studenter ved Universitetet i Oslo, har de funnet at kjønnsfordelingen hos 

marxist-leninistene i 1970 var i overkant av 75 % menn og noe under 25 % kvinner.98 Ifølge 

Pål Steigan, var kvinneandelen i 1975 på omtrent 39 %.99 Det er likevel vanskelig å si om det 

er en økning av kvinnelige medlemmer fra 1970 til 1984 eller om det kan skyldes at det var 

langt færre kvinner enn menn som svarte på spørreundersøkelsen til Førland og Korsvik.  

Det er likevel noen ytterligere betraktninger vi kan gjøre oss om de kvinnelige 

medlemmene basert på annen tilgjengelig informasjon. Mange av medlemmene kom fra 

universitetene, og dette gjaldt også kvinnene.  Stiftelsen av AKP (m-l) sammenfaller med andre 

viktige gjennombrudd for kvinner i samfunnet, blant annet kvinners inntog på universitetene 

og høyskolene. Før andre verdenskrig hadde 33 % av studentene vært kvinner. Innen 1975 var 

kvinnelige studenter i flertall.100 AKP (m-l) stod sterkt blant studentene på universitetene og 

hadde på sitt største et lag på alle universitetene i Norge samt enkelte høyskoler. AKP (m-l) 

stiftet studentorganisasjonen Norges Kommunistiske Studentforbund i 1974 (NKS). Dette var 

lenge et ledende studentforbund på universitetene. NKS fungerte som et underbruk av AKP (m-

l) og gjennom aktiv deltagelse i NKS kunne man oppnå høyt nok «politisk nivå» til å klatre i 

                                                 
97 Erling Folkvord, Rødt!: På barrikadene for AKP og RV (Oslo: Millennium, 1998), 43−44.; Sjøli, Mao, min Mao, 

35.; Skjeseth, Sykle på vatnet, 121. 
98 Førland og Korsvik, Ekte sekstiåttere, 54. Førland og Korsvik har spurt hvor mange som var marxist-leninister 

i 1970, tre år før AKP (m-l) ble dannet. Dette betyr at de som svarte ja på dette spørsmålet, mest sannsynlig var 

medlem av SUF (m-l), forløperen til AKP (m-l). Det er sannsynlig at de som var med i SUF (m-l) i 1970 også var 

de samme som var med i AKP (m-l) under stiftelsen i 1973. 
99 Steigan, På den himmelske freds plass, 242. 
100 Olstad, Den lange oppturen: Norsk historie 1945−2015, 214. 
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gradene i AKP (m-l).101 Derfor er det sannsynlig at flere av de kvinnelige medlemmene i partiet 

var høyt utdannet. Flere av informantene fortalte at å bli tatt på alvor som jente for første gang 

var blant grunnene til at meldte de seg inn i AKP (m-l). Gro Hagemann forteller at det var en 

helt ny følelse å bli tatt seriøst og å få utfordrende oppgaver i en politisk sammenheng.102 Det 

er ikke mange kvinner som har valgt å uttale seg om sin tid i AKP (m-l), og dermed er det 

vanskelig å si så mye mer om hvem kvinnene i partiet faktisk var. Men de var definitivt til stede.  

Vanskeligheten med å finne ut hvem kvinnene i AKP (m-l) var, forplanter seg videre 

når man forsøker å finne ut hvor kvinnene befant seg. På samme måte som at det ikke finnes en 

medlemsliste, finnes det heller ikke en oversikt over hvem som satt i hvilke utvalg, 

organisasjonslag, distriktslag eller som lagledere. Mange av kvinnene skal ha fått ansvar for det 

organisatoriske arbeidet i partiet, og derfor skal flere kvinner ha befunnet seg i 

Organisasjonsutvalget (OU).103 Mye av arbeidet kvinnene gjorde, ble gjort bak kulissene. 

Dessuten befant mange av de kvinnelige medlemmene seg også i AKP (m-l)s 

frontorganisasjoner som Solidaritetskomiteen (SOLKOM), Palestinakomiteen (PALKOM), og 

ikke minst Kvinnefronten. I tillegg til frontorganisasjoner og organisasjonsarbeid, hadde 

kvinnene egne avdelinger for å drive med kvinnesaker. Blant annet var det et ønske om at alle 

distriktslag skulle ha en kvinneansvarlig.104 

Videre hadde partiet en fraksjon i Kvinnefronten og en 8. mars-komite. Men det 

viktigste kvinnearbeidet i partiet ble gjort av Kvinneutvalget. Utvalget ble nedsatt i 1974 og 

hadde en hovedkontakt i SKAU.105 Oppgava deres var å håndtere kvinnesaker som kunne dukke 

opp, og det var gjerne en overlapp mellom de som satt i utvalget og de som var med i 

Kvinnefronten. Kvinnepolitikk ble i stor grad oppfattet som noe særegent for kvinnene, derfor 

var det naturlig at Kvinneutvalget kun skulle bestå av kvinner.106 I 1973 bestod utvalget av 

Kitty Strand, Gro Hagemann og Ellen Pedersen.107 Alle disse satt enten i Sentralkomiteen eller 

var varamedlemmer. Man kan derfor anta at utvalget hadde mulighet for et tett samarbeid med 

                                                 
101 Ole Martin Reime, «Tjen Folket − Koste hva det vil» (Masteroppgave i historie, Universitetet i Oslo, 2010), 

32. 
102 Intervju med Gro Hagemann, 21.08.18 
103 Intervju med Gulbrandsen, 14.09.18 
104 Hvorvidt det faktisk var en kvinneansvarlig i hvert distrikt er vanskelig å vite grunnet hemmelighold av 

medlemmer og manglende oversikt over hvordan organiseringen av partiet var lagt opp. Ønsket om å få en 

kvinneansvarlig i alle distrikt ble etterlyst av Kvinneutvalget på Vestlandet i Tjen folket («Reis kvinnekampen i 

partiet», Tjen folket, 6 1974, 13). FAP. 
105 Notat fra SKAU-møte, 22.02.74. AAB. 
106 Intervju med Ericsson, 03.09.18.  
107 «Kvinneutvalgets mandat», 09.11.73. AAB. 
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den øverste ledelsen. Kvinneutvalget var ansvarlige for AKP (m-l)s kvinnepolitikk, både internt 

og eksternt. Lederen for utvalget var også Sentralkomiteens kvinneansvarlige. Mandatet var i 

all hovedsak å utvikle og føre AKP (m-l)s kvinnepolitikk i riktig retning og utvalget var 

ansvarlig for hvordan politikken ble utført i Kvinnefronten.108  

Til tross for at det skulle være et tett samarbeid mellom Kvinneutvalget og 

Sentralkomiteen, slet arbeidsutvalget i Kvinneutvalget med at kvinnepolitikken hadde en 

tendens til å havne på siden av annen politikk, blant annet fordi kvinnekamp, i likhet med 

kvinnepolitikken generelt, var ansett som en kvinnesak: «Kvinnekamp i partiet er ikke bare en 

kamp mot kjønnsrollemønsteret. Det er også en kamp for å få kvinnepolitikken godkjent som 

en kampoppgave på lik linje med partiets andre kampoppgaver.»109 Selv om utvalget var satt 

ned for å arbeide med kvinnesaker, var det altså vanskelig å få gjennomslag for sakene de førte.   

Det man vet om kvinnene i AKP (m-l) og hva de holdt på med, viser at de ofte var satt 

til å gjøre noe som direkte omhandlet kvinnekamp eller å holde på med sysler som ble ansett 

som kvinnelige, for eksempel organisering av debatter og stands. Fra stiftelsen av var kvinner 

altså ikke særlig representert i den politiske organiseringen av partiet, utenom de kvinnene som 

satt i Sentralkomiteen.  Men også kvinnene i Sentralkomiteen ble satt til å jobbe med 

kvinnesaker, noe som er tydelig i Kvinneutvalget som bestod av tre fra komiteen. 

Kvinneutvalget kommuniserte med andre kvinner i partiet gjennom det de kalte 

«kvinnebulletiner».110 Kvinnebulletin nr. 1 1974 virker å være den første som er skrevet. 

Kvinneutvalget forklarte at bulletinene skilte seg fra Tjen folket og Klassekampen ved at sakene 

som ble tatt opp var interne spørsmål eller kontroverser som ikke var kjent utad ennå. 

Kvinnebulletinene skulle informere kvinnene om saker som skulle komme eller rapportere om 

saker som hadde skjedd. Den viktigste setningen står ganske tidlig i bulletinen: «Og at ingen 

skal vite at denne saka finns».111 Det kan tolkes slik at sakene som ble tatt opp i bulletinene 

skulle holdes blant kvinner og ikke spres til de mannlige medlemmene i partiet, eller eventuelt 

til mennesker på utsiden. Dette bekreftes i en protokoll fra et SKAU-møte hvor «Oddvar» reiser 

kritikk mot at SKAU ikke mottar kvinnebulletinene eller annet materiale fra Kvinneutvalget.112 

                                                 
108 «Kvinneutvalgets mandat», 09.11.73. AAB. 
109 «Kommentar fra AU i det sentrale kvinneutvalget» i Tjen folket, 6, 1974, 17. FAP. 
110 Kvinnebulletinene blir kalt både for kvinnebulletin og kvinnebulleteng.  
111 Kvinnebulletin 1 1974. FAP. For å gi noe mer kontekst innledes bulletinen slik: «Denne bulletinen er ikke TF 

[Tjen folket]. Den er heller ikke KK [Klassekampen]. Det betyr at alt som kan kjøres eksternt og ‘halveksternt’ 

ikke kommer i denne saka. Og det betyr at det som står her, ikke skal komme videre uten tillemping. Og at ingen 

skal vite at denne saka finns.» 
112 SKAU-møte, november/desember 74. Dekknavn var en viktig del av hverdagen til partimedlemmene i AKP 

(m-l). Dekknavn ble lenge brukt av medlemmene i SKAU og AUAU, men ble påbudt for alle medlemmer i 1975 
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Kritikken skulle bli tatt videre til AUAU, men det finnes ikke informasjon på hvorvidt dette ble 

tatt videre eller ikke i AUAUs møteprotokoller. Hvorvidt manglende på deling fra 

Kvinneutvalget er gjort med hensikt eller ikke, lar seg ikke forklare utfra den korte notisen fra 

møtet. I et dokument over Kvinneutvalgets mandat står det skrevet at utvalget er pliktig å 

rapportere til SKAU og å legge fram sine planer og rapporter til landsmøtene.113 Det viser at 

kvinnepolitikken ble satt bort til kvinner, men også at kvinnene beholdt tilgangen til 

kvinnepolitikken for seg selv.  

Bulletinene fremstår som et fristed for å diskutere kvinnepolitikk med andre kvinner, 

upåvirket av den mannlige ledelsen. I tillegg til å fungere som en informasjonskanal for kvinner 

om hva som foregår i kvinnepolitikken, var bulletinene også et forsøk på å skape et nettverk av 

kvinner, som ble drevet av og for kvinner.114 Kvinnebulletinene ble brukt i 1974 og 1975, men 

forsvant ut og ble først tatt opp igjen i 1982.  

Før Kvinneutvalget ble nedsatt, er det sannsynlig at kvinnene måtte gjennom ritualet 

med kadervurderinger. Kadervurderingene var en viktig del av AKP (m-l) medlemmenes 

hverdag.115 Vurderingene var et formelt ritual som ble gjennomført for at medlemmene skulle 

bekjempe den revisjonistiske siden i seg selv.116 Dette ble benyttet når man skulle velge verv 

innad i bevegelsen, men ble hyppigere brukt blant medlemmene selv. Kadervurderingene 

begynte med at medlemmet selv presenterte en egenvurdering etter en fast mal. Punktene som 

skulle vurderes var blant annet «lojalitet til partiet», «klassestandpunkt» og «politisk og 

ideologisk nivå».117 Deretter var det resten av gruppa sin oppgave å diskutere vurderingen 

medlemmet hadde gitt seg selv. Ifølge Terje Tvedt, tidligere medlem av partiet, ble 

møtedeltagerne ofte enige om et konkret avvik medlemmet hadde og som de ble satt til å jobbe 

med. Avvikene kunne være dårlig salg av Klassekampen, manglende studier eller 

«småborgerlig sjølhevding», som var en annen måte å si «kritiserte ledelsen».118 Medlemmenes 

lojalitet overfor partiet ble særlig vektlagt. Det ble også vurdert på hvorvidt medlemmenes 

                                                 
gjennom et lengre direktiv i Tjen folket («Sikkerhetsinstruks for AKP (ml)s medlemmer. Direktiv om 

sikkerhetsarbeidet fra Arbeidsutvalget i AKP (ml)» i Tjen folket 11 1975,  9–19. FAP.) «Oddvar» er et av 

dekknavnene til medlemmene i SKAU. Dette dekknavnet antas å tilhøre partiideologen Tron Øgrim (Steigan, En 

folkefiende, 305). 
113 «LM/KF», 1975. AAB. 
114 Intervju med Gulbrandsen, 14.09.18 
115 For en grundigere gjennomgang av bruken av kadervurderinger, se Terje Tvedt, «Kadervurdering som kobling 

til det totalitære» i (ml): En bok om maosimen i Norge, red. Terje Tvedt (Oslo: Ad Notam, 1989). 
116 Hva AKP (m-l) anså som revisjonistisk vil bli mer utførlig forklart i senere kapitler.  
117 Tvedt, «Kadervurdering som kobling til det totalitære», 107. Malen til vurderingene kan man finne på denne 

siden i (ml). 
118 Tvedt, «Kadervurdering som kobling til det totalitære», 106. 
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privatliv påvirket partiet i negativ eller positiv forstand. Dette innebar at samlivsproblemer 

gjerne kunne bli tatt opp og diskutert på møtene.119 Partiet kunne også vurdere om mangelen 

på et samliv påvirket partiet. Tidligere medlemmer har fortalt at de har fått direktiver om hvem 

de kunne og ikke kunne være kjæreste med.120 Som et siste ledd i kadervurderingen, ble 

medlemmet pålagt korrigeringsoppgaver som direkte angrep de sidene hvor avviket var verst. 

Oppgavene kunne være å selge mer Klassekampen, lese spesifikke bøker eller stå på stand. 

 Kadervurderingene var med på å gi ledelsen total kontroll over sine medlemmer. Man 

kan spørre seg selv om hvorfor medlemmene gikk med på å la skittentøyvasken sin henge 

fremme til spott og spe. Begrunnelsen for å gjennomføres vurderingene fra den norske 

oversettelsen av Maos bok var at «enhver tanke har klassestempel».121 Dette ble tolket som at 

alle tanker var nødt til å gjennomgås for at man skulle fjerne de borgerlige tendensene. Derfor 

måtte kadervurderinger og selvkritikk gjennomføres – for å sørge for at de borgerlige sidene 

hos hver enkelt ikke ville gjennomsyre partiet og føre til revisjonisme. I tillegg var det en 

forventning om at man skulle delta på kadervurderingene for å vise at man hadde underordnet 

seg partiet.122 Kadervurderingene ble ofte brukt som et slags innvielsesritual nettopp for å 

sementere at man nå tilhørte AKP (m-l).  

 Det var ikke kun medlemmene kadervurderingene kunne bli brukt mot. Det var også et 

maktmiddel som kunne brukes mot ledelsen. Dersom et medlem av ledelsen ønsket å beholde 

posisjonen sin, kunne vedkommende bli stilt opp til kadervurdering. Den eneste måten å 

beholde stillingen sin på i disse tilfellene var å si seg enig i all kritikk som partiet hadde å 

komme med.123 Dermed var det vanskelig for alle i partiet å komme med egne, uavhengige 

                                                 
119 Intervju med Brekke 24.08.19; Intervju med Ericsson, 03.09.18. 
120 Ivar Mork forteller om en situasjon hvor han møtte jenter som hadde fått direktiv om å bli hans kjæreste: «Ein 

gjorde alle ting … frå å finne meg kvinnfolk til … Det vart sagt i ettertid at det vart gitt direktiv til jenter eg hadde 

vist interesse for, at de ikkje måtte motarbeide partiet viss denne interessa skulle føre frem. Det var i partiets 

interesse.» (Rognlien og  Brandal, Den store ml-boka, 34.). Ifølge Rognlien og Brandal var dette et fenomen man 

oftere fant i mindre byer, og sjeldent i større byer som Oslo, Bergen eller Trondheim. Det er derfor lite sannsynlig 

at direktivene kom fra den øverste ledelsen i Oslo, men at de kom fra de mindre DS-ene i de mindre byene.  
121 Konseptet «tanker» var svært viktig i maoismen. I Kina het maoismen aldri maoisme, men heller «Mao Zedongs 

tanker». Tanker var, ifølge de kinesiske kommunistene, avgjørende for alle handlinger som mennesker gjorde: «A 

man without correct political thinking is a man without soul. If politics does not take command – i.e., if proletarian 

thinking does not take command – there can be no direction.» (JMJP [Jen-min Jih-pao] Editorial], 11.11.60 i 

Hsiung, Ideology and Practice: The Evolution of Chinese Communism, 129). Derfor ble det viktig for kineserne å 

få tilgang til sine medlemmers tanker – det var de som la grunnlaget for alt partiarbeidet. Denne tenkemåten virker 

å ha blitt overført til AKP (m-l)s ledelse når de griper inn og strammer kraftig opp om kadervurderingene i 1976.  
122 Tvedt, «Kadervurdering som kobling til det totalitære», 128. 
123 Tvedt, «Kadervurdering som kobling til det totalitære», 126. 
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meninger. Kadervurderingene var slik med på å knytte medlemmene direkte til partiet ved å 

utslette skillet mellom privatliv og partiliv.124 

 Kadervurderingene ble brukt for å presse ideologien på medlemmene og baserte seg på 

den gjeldende oppfatningen av de overordnede dogmene. Det ideologiske grunnlaget for 

kvinnefrigjøringen og kvinnepolitikken for denne perioden ble altså lagt i programmet 1973.125 

Prinsipprogrammet vektla hvordan kapitalismens systematiske undertrykkelse førte til at 

kvinner ikke oppnådde frigjøring. Det var kun gjennom avskaffelse av kapitalismen og 

innføring av kommunismen at kvinnene kunne emansiperes. Dessuten var det kun gjennom 

klassekamp at denne oppgava kunne gjennomføres, og kvinnene måtte selv kjempe for sin egen 

frigjøring gjennom en klassekamp. Derfor var kvinnekamp en klassekamp og klassekamp en 

kvinnekamp. Akkurat denne måten å betrakte kvinnefrigjøringen på kom til å gjennomsyre 

kvinnekampen for AKP (m-l) og dens tilhørende frontorganisasjoner i de påfølgende årene.  

 

3.2 Selvbestemt abort 

Møteprotokoller for SKAU og AUAU fra 1973 og 1974 vitner ikke om et parti som stadig reiste 

og diskuterte viktige kvinnespørsmål i de øverste organene. På møtene ble kvinnesaker tatt opp 

svært sjelden. I august 1973 ble en prioriteringsrekkefølge over saker vedtatt, og kvinnene 

havnet under valgkamp, industriarbeidere og ungdom i rekkefølgen. Dette, i tillegg til notatet 

om fostring av kvinnelige medlemmer, var de eneste gangene kvinner ble nevnt i forbindelse 

med SKAU- eller AUAU-møter i 1973. Kvinnesaker dukket derimot opp noe hyppigere i 1974, 

særlig når kampen for selvbestemt abort tok seg opp. I tillegg finner man informasjon om 

prioriterte kvinnesaker i partiets tidsskrift og partiets internblad, henholdsvis Røde Fane og 

Tjen folket. Ikke alle numrene av Tjen folket er bevart eller avlevert til Arbeiderbevegelsens 

arkiv og bibliotek. Av de som kan spores opp, ser man at kvinnesaker behandles omtrent i 

annethvert nummer. I 1973 og 1974 var det henholdsvis 10 og 11 numre som kommer ut. Til 

sammen skrives det om kvinnerelaterte saker i 10 av disse. Temaet i de fleste artiklene er 

                                                 
124 Privatliv var ikke nødvendigvis noe man ønsket at medlemmene skulle prioritere i AKP (m-l). I Tjen folket 11 

1974 skrev et medlem i forbindelse med kampanjene som går: «At folk har mye å gjøre, mange møter, familie osv. 

er helt reelle problemer. Men i en politisk kampanje som dette er de ytre årsaker, og hovednøkkelen for å takle 

dem ligger nok i å ta kamp med de indre motsigelsene. For disse ytre forhold lar seg påvirke, forutsatt at det er 

politisk vilje til stede.» (22–23). FAP. At man hadde mye å gjøre når man hadde en familie, kunne ikke gå på 

bekostning av den politiske kampanjen.   
125 AKP (m-l), Program og vedtekter frå 1. landsmøte februar 1973, 55–57. FAP. 
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hvordan man skal forholde seg til kvinnesakene, kampen mot feminismen, Kvinnefronten og 

kvinnekampen i partiet.  

Røde Fanes andre nummer i 1974 er hovedsakelig et kvinnenummer. Omtrent 

halvparten av bladet er dedikert til temaet kvinnepolitikk. Hovedmålet med kvinnenummeret 

var å vise medlemmene hva som var den «riktige linja» i kvinnekampen, og det ble forklart ved 

hjelp av Maos «tolinjekamp». «Tolinjekampen» innebærer at en sak utelukkende har to sider; 

den borgerlige siden og den proletære siden.126 Kampen om hva som var den «riktige linja» å 

følge var en kamp partiet stadig tok både med utsiden og med seg selv. Allerede her kan man 

se frøene som blir sådd til kampen mot «høyreavviket» som blomstret i 1975 og 1976. Den 

«riktige linja» for kvinnekampen var å ta avstand fra feminismen til fordel for den proletære 

kvinnebevegelsen. Kvinnenummeret er også i stor grad et nummer om Kvinnefronten og deres 

plattform. Artiklene ble skrevet i etterkant av frontens andre landsmøte og tar for seg hvilken 

retning Kvinnefronten hadde tatt.127 Kvinnenummeret er interessant fordi det fungerer som en 

bekreftelse på at AKP (m-l) var interessert i kvinnepolitikk på denne tiden. Kvinnefrigjøring 

prioriteres nok til at det ble viet et helt nummer av partiets tidsskrift til å redegjøre for og 

teoretisere det. Dette må også ses i lys av partiets behov for å føre en «riktig linje» i 

kvinnekampen, som lot seg gjøre gjennom å publisere et kvinnenummer med informasjon om 

linja. Kvinneutvalget hadde gitt uttrykk for at kvinnesaker ofte havnet på siden av andre 

politiske saker i perioden, og kvinnenummeret kan dermed også fremstå som et slags «plaster 

på såret».  

På 1970-tallet var det særlig kravet om selvbestemt abort som drev kvinnepolitikken 

fremover. Selvbestemt abort var programfestet som et krav for kvinnefrigjøring i 1973-

programmet. Ansvaret for å drive saken fram i AKP (m-l) ble lagt hos Kvinneutvalget og 

Kvinnefronten ettersom abort ble regnet som en kvinnesak. Selvbestemt abort var likevel en 

viktig nok sak til også å bli diskutert i de høyeste organene i partiet. I mai 1974 legges et forslag 

til en abortuttalelse fram av Kitty Strand. Uttalelsen skal være en kritikk av Sosialistisk 

Valgforbunds (SV) holdning til abortkampen.128 I uttalelsen er det også tydelig hvordan AKP 

(m-l) behandlet abortspørsmålet som et arbeiderklasseproblem og ikke som et 

                                                 
126 Roar Hagen, «68 (m-l)» i (ml): En bok om maoismen i Norge, red. Terje Tvedt (Oslo: Ad Notam, 1989), 72. 
127 Redaksjonen, «For ei riktig linje i kvinnekampen», Røde Fane 2 1974,  1-5. FAP. 
128 SKAU-møte, 25.05.1974. AAB. Uttalelsen er mest sannsynlig den som ble offentliggjort 28. mai av SKAU 

hvor SV blir kritisert for å behandle abortspørsmålet som et samvittighetsspørsmål. 
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kvinneproblem.129 SV satt på Stortinget og derfor ble mye av presset for å få gjennomslag for 

selvbestemt abort lagt på dette partiet. En av stortingsrepresentantene fra SV, Otto Hauglin, 

hadde fått tillatelse til å reservere seg mot å stemme for selvbestemt abort, og hans stemme viste 

seg å være avgjørende da forslaget fra 1975 falt med én stemme mot.130 Frontene var steile 

mellom AKP (m-l) og SV.131 Det Norske Arbeiderparti (DNA) hadde også programfestet 

selvbestemt abort, men AKP (m-l) mente de kun brukte dette som valgflesk for å få flere 

kvinnelige stemmer. Mye av arbeidet for selvbestemt abort ble gjort gjennom Kvinnefronten 

og Kvinneaksjonen for selvbestemt abort, som diskuteres senere i oppgava.  

 

3.3 Daghjem og 8. mars 

I tillegg til selvbestemt abort, stod gratis daghjem på lista over prioriterte kvinnesaker. Partiet 

mente at et tilbud om gratis daghjem ville gi mødrene mulighet til å være i arbeid og barna 

mulighet til å sosialiseres med andre barn. Dette ville ikke bare være gunstig for kvinnenes 

arbeidssituasjon, men også for arbeiderklassen som et hele. Kampen for gratis daghjem 

begynner i denne perioden, men får større oppslutning og oppmerksomhet mot slutten av 1970-

tallet. AKP (m-l) var på dette tidspunktet et ungt parti – både når det gjaldt hvor lenge partiet 

hadde eksistert, også når det gjaldt alderen på medlemmene. Kampen for gratis daghjem økte i 

styrke i takt med at flere og flere av de kvinnelige medlemmene ble mødre utover på 1970-talle 

og de fikk føle på kroppen hvor vanskelig det var å være mor og arbeider samtidig. Dette økt 

bevisstheten rundt problemet.132 Kampen for selvbestemt abort og daghjemsaksjonene bar 

tydelige preg av AKP (m-l)s ideologiske premisser for kvinnepolitikken – den var først og 

fremst en politikk som skulle gagne hele arbeiderklassen og ikke kun kvinnene.  

8. mars var en annen kvinnesak som ble diskutert på SKAU- og AUAU-møtene. I 1972 

ble det første store 8. mars-toget avholdt i Norge, initiert av blant annet kvinnefronterne Gro 

                                                 
129 «Det er arbeiderkvinnene som rammes av at loven i dag ikke anerkjenner vanskelig sosiale kår som grunnlag 

for abort – den kapitalistiske staten er ikke interessert i vilkårene til de barna som blir født.» (Sverre Knutsen, «Om 

abortsaka» i AKP (m-l)s tre første år: Vedtekter, uttalelser og opprop fra AKP (m-l) februar 1973 til mai 1975 

(Oslo: Forlaget Oktober, 1975), 39. FAP). 
130 Marte Ryste, «I spissen mot kristenfolket», Kilden. 

http://www.kampdager.no/arkiv/abort/intervju_michelet.html (Sist besøkt 23.03.19). 
131 Aanesen et al., Vi var mange, 70, 74. Otto Hauglin gjorde ikke seg selv til en heroisk skikkelse innad i eget 

parti heller og ble ikke renominert til neste valg (Bodil Chr. Erichsen, Norske kvinners liv og kamp 1850−2000, 2 

vol., vol. 2 (Oslo: Res Publica, 2018), 116). 
132 Intervju med Gulbrandsen, 14.09.18 
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Hagemann og Turid Horgen.133 8. mars hadde vært markert av Norsk Kvinneforbund i flere 

tiår, men det var Hagemann og Horgens initiativ som igangsatte tradisjonen med et tog for alle 

kvinner.134 300 personer dukket opp til markeringen i 1972, 3000 gikk i toget kun to år 

senere.135 Møtene før 8. mars-toget skulle diskutere hva slags paroler man skulle stille med. 

Hovedparolen – en parole som ble stående i mange år – var «Kamp mot all kvinneundertrykking 

– for frigjøring av kvinnene».136 Men tross enighet om hovedparolen, oppstod det noen 

uenigheter blant de oppmøtte. I tillegg til parolene som var blitt diskutert og godkjent, hadde 

Nyfeministene med seg andre paroler som ikke var godkjent, blant annet parolen «Nei til 

tvangspuling». Bruduljene førte til at 8. mars-toget ble delt i to av politiet.137 Det skulle ikke bli 

siste gang at det var uenigheter om paroler og at det i praksis marsjerte to tog på kvinnedagen. 

8. mars deler arbeiderklasseperspektivet som de andre kvinnesakene ved at parolene ofte 

handlet om kvinner som var i arbeid samt et fokus på lik lønn for likt arbeid.   

 

3.4 Kvinnefronten  

Kvinneorganisasjoner ble en essensiell del av kvinnekampen på 1970- og 1980-tallet. 

Kvinneorganisasjonen Kvinnefronten var en revolusjonær bevegelse som tok utgangspunkt i at 

kvinnene selv måtte ta ansvar og agere for å endre på samfunnet slik at de fikk en ny posisjon.138 

For mange kvinner ble det på denne arenaen de fikk trening som ledere. Kvinnefronten var en 

sammenslåing av flere Kvinnefront-grupper som var dannet av studenter tidlig i 1972. Felles 

for gruppene var deres motstand mot Nyfeministenes betraktning av menn som hovedfiende.139 

I mars 1972 ble et arbeidsutvalg satt ned for å forberede et konstituerende landsmøte. Kitty 

Strand og Gro Hagemann var blant to av initiativtakerne. Kvinnefronten ble offisielt konstituert 

i desember 1972 med disse seks ledende punktene:  

 

                                                 
133 Aanesen et al., Vi var mange, 201. 
134 Det første kvinnetoget gikk i Norge i 1921. I flere år ble 8. mars regnet som kommunistiske kvinners dag. Etter 

andre verdenskrig markerte Norsk Kvinneforbund 8. mars som en internasjonal kvinnedag. Det store, samlede 

toget kom altså ikke før 1972 (Haukaa, Bak slagordene, 94). 
135 Aanesen et al., Vi var mange, 201−202. 
136 Aanesen et al., Vi var mange, 200. 
137 Aanesen et al., Vi var mange, 202. 
138 Korsvik, «'Pornografi er teori, voldtekt er praksis'», 32−33.; Gro Hagemann, Kveldsforum. NRK¸09.08.1973. 

https://tv.nrk.no/serie/kveldsforum/1973/FUHA01002373/avspiller.  
139 Haukaa, Bak slagordene, 36. 
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1. Kvinnefronten må være en virkelig masseorganisasjon, 2. De kvinnene som er med i Kvinnefronten 

må hele tiden være med på å utforme fronten og politikken i fronten, 3. Kvinner må få anledning til å 

organisere seg ut fra sitt eget nivå, sine egne interesser og sine egne muligheter, 4. Kvinnefronten trenger 

en politisk plattform, 5. Kvinnefronten må ha en ledelse, 6. Kamp mot kvinneundertrykking må foregå 

på mange områder.140 

 

Kvinnefronten var en kvinneorganisasjon som var åpen for alle, men bestod hovedsak av 

sosialistiske kvinner. Selv om Hagemann og Strand var to sentrale kvinnelige skikkelser i AKP 

(m-l), ble ikke Kvinnefronten dannet av partiet. Gjennom sine kontakter i fronten, er det likevel 

legitimt å påstå at AKP (m-l) fra tidlig av dannet seg en maktbasis i Kvinnefronten. Flere andre 

kvinneorganisasjoner ble dannet i Norge i løpet av 1970-tallet, og disse hadde gjerne samme 

utgangspunkt – kvinner måtte ta tak i sin egen situasjon. Kvinnefronten skilte seg ut ettersom 

de vektla klassekamp og antikapitalisme i kvinnekampen.141  

På det konstituerende møtet ble man enige om at Kvinnefronten skulle ha en «brei 

front». Dette innebar at man ikke skulle forankre seg til en spesifikk side av politikken, men i 

stedet forsøke å skape en front som kunne favne om flest mulige interesser og fange opp flest 

mulig kvinner. I heftet Om Kvinnefronten som ble laget etter stiftelsesmøtet står det: «fronten 

må kunne vinne oppslutning blant breie lag av kvinner, ikke bare en liten gruppe av spesielt 

‘bevisstgjorde’ kvinner eller kvinner med spesielle interesser».142 Denne formuleringen om en 

brei front skulle senere vise seg å skape store konflikter innad i Kvinnefronten. Motsatsen til 

den breie fronten var de som ønsket å ha en uttalt sosialistisk – ofte en feministisk – politikk. 

Fordelen med å ha en brei front, noe som også ble påpekt av de sosialistiske kvinnefronterne, 

var at Kvinnefronten ikke var bundet til et politisk ståsted og dermed kunne endre den politiske 

retningen etter hvem som satt i ledelsen.  

Kvinnefronten var ikke like hemmelighetsfulle som AKP (m-l) med organisasjonens 

medlemmer. Dermed kan man finne noe nedskrevet om sammensetningen av medlemsmassen. 

Landsmøtet som ble holdt i Bergen i 1973 oppga at Kvinnefronten hadde 3500 medlemmer. I 

løpet av 1974 skal antallet ha steget kraftig.143 En analyse av hvem som var medlemmer i 

Kvinnefronten ble gjengitt i Tjen folket i 1973. Ifølge artikkelforfatteren var dette de ulike 

yrkesgruppene representert i Kvinnefronten:  

                                                 
140 Om Kvinnefronten, stensil, Kvinnefrontens Arbeidsutvalg 1972, 5–9. AAB. 
141 Haukaa, Bak slagordene, 79.  
142 Om Kvinnefronten, stensil, Kvinnefrontens Arbeidsutvalg, 1972, 5. AAB. 
143 Haukaa, Bak slagordene, 93. Haukaa oppgir ikke tall, men tar utgangspunkt i Bergens medlemsøkning fra 

omtrent 300 til 550. 
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19% husmødre, 28% intellektuelle (inkl. studenter) 45% tjenesteytende yrker (de typiske 

‘kvinneyrkene’ helse og sosial, service, kontordamer lærere etc.) 5% eller 8% skoleelever 

(gymnas, lærerskole, handelsskole etc.).144  

 

Artikkelforfatterens poeng var at Kvinnefronten var nødt til å verve flere proletære medlemmer, 

som for eksempel kvinner fra industrien samt flere husmødre. Denne analysen som ble gjengitt 

i AKP (m-l)s internblad er interessant ettersom den viser at det var av interesse for partiet å vite 

hvem som var medlemmer i Kvinnefronten.  

For noen av medlemmene var fronten et sted hvor man kunne få utløp for frustrasjonen 

de hadde bygd opp i flere år og ga rom for å diskutere.145 Det hjalp også at fronten ikke var et 

sted for passivt medlemskap, men en organisasjon som krevde at medlemmene bidro aktivt. 

Derfor var man nødt til å stå på stands, ringe på dører eller dele ut stensiler for å spre 

budskapet.146 Kampen for selvbestemt abort stod særlig sterkt i Kvinnefronten. Selvbestemt 

abort var også en mulighet for kvinneorganisasjonene å samle seg bak et felles mål på en 

organisert måte. Dette ble gjort i 1974 da Kvinnefronten tok initiativ til å stifte 

«Kvinneaksjonen for selvbestemt abort». Aksjonen var en allianse blant flere av 

kvinnegruppene som eksisterte i Norge på 1970-tallet. I Oslo bestod aksjonen av 

Kvinnefronten, Nyfeministene, Kvinneforbundet og Norsk Kvinnesaksforening.147 Alliansen 

var en viktig samling av kvinnegruppene, men den varte ikke lenge.  

Flere har tidligere hevdet at AKP (m-l) ikke bedrev fraksjonsvirksomhet innad i 

Kvinnefronten. Særlig ble dette benektet i samtiden.148 Også i ettertid har mange vært forsiktige 

med å uttale seg om at AKP (m-l) hadde for mye med Kvinnefronten å gjøre.149 Det er likevel 

mye som tyder på at partiet målrettet gikk inn for å påvirke fronten. Fronten hadde, i tillegg til 

                                                 
144 M., «Kommentar til ‘Kvinneartikkelen’ i TF 4/73», Tjen folket 6 1973, 18. FAP. 
145 Toril Nustad i Aanesen et al., Vi var mange, 159. 
146 Trine Rogg Korsvik, «Kvinnekamp! Politiske spenninger i kvinnefrigjøringsbevegelsene i Norge og Frankrike 

i 1970-åra» i Historier om motstand: Kollektive bevegelser i det 20. århundret, red. Idar Helle, Knut Kjelstadli og 

Jardar Sørvoll (Oslo: Abstrakt forlag 2010), 95. 
147 Aanesen et al., Vi var mange, 69. 
148 Haukaa, Bak slagordene, 113. 
149 Turid Horgen og Hanne Wilhjelm mener at det var helt naturlig at man endte opp med å diskutere utfra et 

politisk standpunkt fordi mange av kvinnene i Kvinnefronten var politisk aktive. De hevder at AKP (m-l) ikke 

hadde noe mer med Kvinnefronten å gjøre enn at noen av medlemmene i Kvinnefronten også var medlemmer av 

AKP (m-l), og at de dermed naturlig nok tok et maoistisk standpunkt i debatten (Marte Ryste, «En ny 

kvinneorganisasjon», Kilden (2003), 

http://www.kampdager.no/arkiv/organisering/kvinnefronten/intervju_horgen.html. (Sist besøkt 02.04.19)  
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den breie fronten, gått inn for en hierarkisk struktur basert på demokratisk sentralisme.150 Denne 

ledelsesstrukturen gjorde det enklere for AKP (m-l) å overta makten og den politiske diskursen 

i Kvinnefronten. I løpet av 1974 hadde ml-erne overtatt ledelsen og de skal ha utgjort 10 av 15 

av de valgte i Landsstyret.151 Ettersom Kvinnefronten opererte med en brei front var det 

ledelsen som la grunnlaget for hvilket politisk ståsted fronten skulle ha. Med en ledelse 

bestående av 66 % ml-kvinner, var det deres ideologi som til slutt fikk gjennomslag. Overtaket 

som AKP (m-l) fikk i Kvinnefronten var også nødt til å skje ettersom partiet hadde 

vedtektsfestet at ml-ere måtte vinne flertallet for å kunne innføre politikken til partiet i andre 

organisasjoner:  

 

17. Medlemene i AKP(m-1) har plikt til å delta i masseorganisasjonar for å stri truge for dei 

langsiktige og kortsiktige interessene folket har. Det er naudsynt å gå saman med alle 

progressive der og vinna det store fleirtalet i masseorganisasjonane for ein politikk som verjar 

medlemsinteressene. Partimedlemer deltar òg i andre organisasjonar enn masseorganisasjonane 

dersom dette kan tena interessene til folket.  

Medlemsskap i organisasjonar utanfor partiet skal alltid kunna godkjennast eller 

avvisast av partilagsstyre (partiavdelingsstyre) eller høgare organ. Det same gjeld om nokon 

skal vera med i eit eller anna slag utval eller nemnd som er nedsett av staten eller andre, eller 

veljast til ombod o.l. Fraksjonar av AKP( m-l) i parlamentariske organ er alltid og i alle saker 

underordna sentralkomiteen og partiorgan på sitt plan 

 

18. Partimedlemer som arbeider i andre organisasjonar er underordna den demokratiske 

sentralismen i partiet. Der fleire partimedlemer er med saman, skal dei samordna arbeidet sitt 

og te seg eins og samla utetter. Minst ein medlem skal vera sett til å vera formann for det samla 

arbeidet. Formannen skal vera vald av partimedlemene eller utpeika av eit leiande organ.152 

 

Flere i Kvinnefronten var skeptiske til hvordan ml-erne hadde et overtak innen fronten. Det var 

ikke antallet ml-ere i seg selv som utgjorde partiets maktbase innad i fronten, men heller at ml-

erne bedrev fraksjonsvirksomhet. Det ble hevdet at ml-erne på forhånd hadde bestemt seg for 

hvordan de skulle forholde seg til et tema. Derfor var det vanskelig å få gjennomslag for andre 

ideer enn de som ml-erne ønsket å fronte. Mange følte at de ikke fikk mulighet til å være med 

                                                 
150 Denne ledelsesstrukturen stod i motsetning til for eksempel Nyfeministen som benyttet seg av en flat struktur 

(Haukaa, Bak slagordene, 91). 
151 Liv Brekke, Anne Marie Berg og Runa Haukaa, «Kvinnekamp uten motsigelse?», Universitas mars, 1974.  
152 AKP (m-l), Program og vedtekter frå 1. landsmøte februar 1973, 97−98. FAP. 
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på å bestemme nye synspunkter fordi det først skulle diskuteres blant ml-erne og ofte også 

ledelsen i AKP (m-l).153 Dessuten ble ml-erne kritisert for å bruke analyser som var basert på 

AKP (m-l)s politikk, noe som gjorde av Kvinnefronten i prinsippet førte samme politikk som 

AKP (m-l) til tross for at de skulle ha en «brei front». Å benytte seg av entrisme var en vanlig 

måte for de tradisjonelle kommunistiske partiene å drive partivirksomhet på. Flere politisk 

skolerte medlemmer av Kvinnefronten kommenterte akkurat dette. Slik følte de at det var en 

direkte inngripen fra AKP (m-l) i hva Kvinnefronten drev med.154  

Undersøkelser av AKP (m-l)s møteprotokoller viser at Kvinnefronten ofte dukket opp 

som tema i møtene. Samtidig som Kvinneutvalget i AKP (m-l) dannes i 1974, godkjennes 

stiftelsen av et kvinnelag i Landsutvalget i Kvinnefronten som skulle utgjøre en partiavdeling 

innad i fronten.155 Dette dro ledelsen i AKP (m-l) nytte av syv måneder senere når de ba 

fraksjonen i Kvinnefronten om å få resten av fronten til å ta stilling til statsbudsjettet og 

utdanningsaksjonene.156 Dette var en direkte inngripen i Kvinnefronten fra ledelsen i AKP (m-

l), og underbygger argumentet om at de hadde kontroll over fronten. Enkelte medlemmer i 

fraksjonen skal ha følt at partiledelsen presset dem til å ta stilling til internasjonale kamper og 

store streiker som i utgangspunktet ikke var kvinnerelaterte.157 Disse seksjonene fra 

møteprotokollene i AKP (m-l) viser at de var med på å utforme selve plattformen som utgjorde 

det ideologiske grunnlaget til Kvinnefronten. Det er derfor vanskelig å hevde at partiet ikke 

styrte fronten i 1974.   

Avgjørelsene som ble vedtatt på Kvinnefrontens landsmøte i 1974 var viktige nok til å 

få to sider i Røde Fanes kvinnenummer.158 Samtidig kan man finne frempek til AKP (m-l)s 

kupp av Kvinnefronten allerede i prinsipprogrammet fra 1973. Partiet skriver om hvordan 

etableringen av Kvinnefronten som en brei masseorganisasjon hadde vært et av de viktigste 

skrittene for å arbeide mot undertrykking av kvinner. Dette viser hvordan AKP (m-l) fulgte med 

på utviklingen i Kvinnefronten og tok frontens seire som sine egne. Selv om det er noe uenighet 

blant kvinnefrontere om AKP (m-l) faktisk hadde en finger med i spillet eller ikke, virker 

                                                 
153 Haukaa, Bak slagordene, 111. 
154 Haukaa, Bak slagordene, 111−112. Uenighetene mellom sosialistiske kvinnefrontere og marxist-leninistiske 

kvinnefrontere utspant seg også i en offentlig debatt i Universitas i 1974 hvor Haukaa og to andre kritiserte 

Kvinnefronten for å ha blitt en total frontorganisasjon for AKP (m-l) («Kvinnekamp uten motsigelse?», 

Universitas, mars 1974. AAB.).  
155 SKAU-møte, 22.02.1974. AAB. 
156 «Frak. i KF pålegges å få KF til å ta stilling til statsbudsj., og henge seg på utd.aksjonene», SKAU-møte, 

22.09.1974. AAB. 
157 Korsvik, Sex, vold og feminisme, 32.; Intervju med Hagemann, 21.08.18. 
158 «Kvinnefrontens politiske plattform – Vedtatt på landsmøtet i Bergen 2. og 3. februar 1974», Røde Fane 2 

1974, 39–40. FAP. 
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kildene å helle mot at AKP (m-l) definitivt forsøkte å påføre egne meninger og innføre egen 

politikk i fronten.  

Det tydeligste tegnet på AKP (m-l)s inngripen i Kvinnefronten i 1974 kan man se i 

kampanjen som ble kalt «fei feminismen ut». Kampanjen gikk ut på å markere avstand fra den 

«borgerlige feminismen» fordi fronten mente at feminismen ikke bidro til kvinners 

emansipasjon. SKAU diskuterte plattformen til Kvinnefronten i 1974. De ønsket at fronten 

skulle være mer eksplisitt når den tok utgangspunkt i arbeidskvinnenes situasjon og at man 

skulle ta avstand fra den individuelle frigjøringen som var en feministisk tilnærming til 

kvinnekampen.159 Dermed la de fram en «riktig linje» i kvinnekampen for fraksjonen i 

Kvinnefronten å følge.160 Den «riktige linja» i kvinnekampen var å slutte seg til den proletære 

kvinnebevegelsen.  

Forskjellen mellom feminisme og den proletære kvinnebevegelsen ble forklart i Røde 

Fane av G.H.. Her sies det at feminismen vektla hvordan den enkelte kvinne kan frigjøre seg 

selv og for eksempel klatre opp karrierestigen. I tillegg var det mannen som var hovedfienden 

til kvinnen, og dermed var det mannen og patriarkatet som må bekjempes. Kvinnekampen 

skulle gjøres gjennom holdningsendringer hos både menn og kvinner. Det skulle ikke gis 

særrettigheter for kvinnene. Den proletære kvinnebevegelsen vektla kollektiv kamp og mente 

kvinners frigjøring bare kunne oppnås ved felles arbeid. Dette innebar at kvinner og menn stod 

på samme side i kampen, noe som ifølge artikkelforfatteren skilte seg fra feminismen. Dessuten 

var det monopolkapitalen og staten som var denne kvinnebevegelsens hovedfiende. Den 

proletære kvinnebevegelsen skulle kjempe for like rettigheter, men kvinner skulle i tillegg ha 

særrettigheter.161 Dette innebar at man skulle ha solidaritet med eget kjønn, men først og fremst 

med sin egen klasse. Kvinnefronten skulle derfor ikke vektlegge seksuell frigjøring og 

individuell bevisstgjøring, og dermed ikke bruke holdningsendringer som kampmetode. 

Virkelig kvinnefrigjøring kunne bare oppnås ved en kollektiv klassekamp i den proletære 

kvinnebevegelsen. Dette skillet mellom feminisme og den proletære kvinnebevegelsen var etter 

all sannsynlighet skrevet av en som selv var ml-er, og derfor må forklaringen ses i lys av dette. 

Debatten i Kvinnefronten førte blant annet til at samarbeidet med Nyfeministene gjennom 

Abortgruppa i Oslo, falt sammen.162  

                                                 
159 SKAU-møte, 15.11.1974. AAB. 
160 Haukaa, Bak slagordene, 116−117. 
161 G.H. «Gjør bruk av Kvinnebevegelsens historiske erfaringer», Røde Fane 2 1974, 24–36. FAP. 
162 Haukaa, Bak slagordene, 116−117. 
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3.5 Oppsummering 

I dette kapittelet har jeg sett på hvorvidt kvinnene og kvinnepolitikken spilte en vesentlig rolle 

i oppstartsfasen til AKP (m-l). Kvinnene ble ikke hindret i å delta i oppstarten, ei heller ble de 

nektet plass i de høyeste organene i partiet. Kvinnene ble oppfordret til å delta og forsøkt 

politisk oppfostret. I den første Sentralkomiteen var 1/3 av medlemmene kvinner, et bevisst 

valg fra partiets side. I tillegg var det viet et helt kapittel til kampen om kvinnefrigjøring i 

prinsipprogrammet. Dette kan tilsynelatende bekrefte posisjonen kvinnene og kampen for 

kvinnefrigjøring hadde i partiet. Likevel var det ikke alle kvinner som var fornøyde med 

hvordan kvinnepolitikken ble prioritert. Undersøkelser av SKAUs og AUAUs møteprotokoller 

vitner om at kvinnepolitikken sjelden ble diskutert på møter. Kvinnesaker ble hovedsakelig 

håndtert av Kvinneutvalget som ble nedsatt tidlig i 1974. Dette viser at partiet forsøkte å 

prioritere kvinners sak i partiet, men til stadighet havnet sakene hos kvinnene selv og ble ikke 

en generell del av politikken i stiftelsesfasen. Det ble også tydelig at de politiske områdene som 

ble håndtert av kvinner, var kvinnesaker. I realiteten ble ikke kvinner hindret i å delta under 

stiftelsen av partiet, men i praksis fikk de ikke tilgang til alle de politiske arenaene.  

Sakene som fikk størst oppmerksomhet i denne perioden er også saker som preger de 

neste årene – kampen for selvbestemt abort og for gratis daghjem. Disse sakene var også svært 

viktige i Kvinnefronten som ble dannet i 1972. I løpet av 1974 skal flertallet av frontens ledelse 

ha vært medlemmer fra AKP (m-l). Allerede i 1974 ble Kvinnefronten anklaget for å være en 

front for AKP (m-l). Dette førte til flere uenigheter innad i Kvinnefronten. Kildene bekrefter at 

AKP (m-l) opprettet en egen fraksjon som skulle innta fronten og at de var svært opptatt av 

utviklingen i Kvinnefronten. Dette viser at det er svært sannsynlig at Kvinnefronten var en front 

for AKP (m-l) allerede fra 1973, og spesielt fra 1974. Uenighetene i fronten var mest synlige i 

diskusjonen om den politiske plattformen. Ml-erne ønsket en brei plattform, mens mange av 

feministene ønsket at Kvinnefronten skulle ta et aktivt valg om hvilken politisk side de tilhørte. 

Når Kvinnefronten til slutt endte med en brei plattform, skapte det en misnøye som etter hvert 

ledet fram til større opprør.  
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4 1975–1976: Venstrevridningen  

VENSTREVRIDNINGEN I PARTIET OG DENS PÅVIRKNING PÅ KVINNENES POSISJON  

 

I det foregående kapittelet så vi hvilken rolle kvinnene hadde i stiftelsen av partiet AKP (m-l) 

og kvinnepolitikkens prioritering i partiets første leveår. I dette kapittelet vil jeg vise hvordan 

kvinnepolitikkens rolle og kvinnenes posisjon i partiet endret seg drastisk som følge av det 

indre oppgjøret i partiet kalt «venstrevridningen». 

 Kapittelet introduseres med en forklaring av hva venstrevridningen var og hva slags 

kritikk kvinnepolitikken fikk som følge av oppgjøret mot «høyreavvik». Oppgjøret ble 

formulert i et 100 siders langs dokument som ble kalt «Teser om høyreavviket» og slår et kraftig 

slag i kampen mot revisjonismen. Kapittelet vil videre ta for seg den påståtte 

«kvinneutdrivelsen» fra ledelsen og fra politikken. Kampen mot revisjonismen forplantet seg 

videre i Kvinnefronten, og jeg vil vise hvordan dette førte til interne splittelser som førte til at 

Kvinnefronten endte opp med å miste flere hundre medlemmer til nye kvinneorganisasjoner.  

 

4.1 Venstrevridningen i AKP (m-l)  

I løpet av 1975 og 1976 tok AKP (m-l) kollektivt en kraftig sving mot venstre. 

«Venstrevridningen» betegner den tilsynelatende raske radikaliseringen av partiet som foregikk 

i denne perioden. Bakgrunnen for venstrevridningen kan i stor grad knyttes opp mot 

valgresultatene i 1973, hvor RV gikk på et knusende nederlag mot SV, men kan også ses i 

sammenheng med et besøk i Chile og det senere kuppet, begge i 1973.163 Det vil si at selv om 

venstrevridningen var på sitt mest ekstreme i 1975 og 1976, hadde endringene antakeligvis 

begynt i det små før dette. Venstrevridningen er på sitt tydeligste i partidokumentet «Teser om 

høyreavviket» som ble forfattet av Tron Øgrim i 1975, men ble vedtatt enstemmig i 

                                                 
163 Pål Steigan hevder i En Folkefiende at forarbeidet til «tesene» begynte etter besøket til Chile i 1973 hvor han 

hadde en åpenbaring om at overgangen til sosialisme ikke kunne skje på en fredelig måte (Steigan, En folkefiende, 

273). I Kolmannskogs hovedoppgave hevder Allern at han merket at noe var i ferd med å skje etter at Steigan og 

Øgrim hadde vært i Albania i mars 1975, en måned før «tesene» ble lagt fram for Sentralkomiteen (Kolmannskog, 

«Ideologisk leierskap i den norske ml-rørsla», 67). Dermed er det flere ulike syn på hva som kan ha vært den 

utløsende faktoren til den kraftige kritikken som ble skrevet, men man kan konkludere med at det var flere 

bakenforliggende årsaker. 
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Sentralkomiteen i april 1975, som hadde lite å innvende hverken på metode eller helhet.164 

Dokumentet inneholdt en kraftig kritikk av partiets politiske føring fra 1972 fram til 1975. De 

politiske og ideologiske feilene var mange, og «tesene» ga inntrykk av at det var et kollektivt 

anliggende. Det ble konkludert med at partiet hadde latt seg påvirke av «revisjonistpartiene» og 

dermed latt seg affisere av høyresiden. Påvirkningen hadde skjedd ved at AKP (m-l) selv hadde 

oppsøkt kontakt med andre partier – som for eksempel gjennom et forsøk på samarbeid med 

SV før valget i 1973 – men påvirkningen hadde også skjedd gjennom AKP (m-l)s 

frontorganisasjoner, deriblant Kvinnefronten.165  

Endringene som fulgte var gjennomgripende og fikk store utslag både politisk og 

ideologisk. Det største utslaget politisk var tilbaketrekningen partiet gjorde fra alle former for 

samarbeid og all kontakt med andre partier eller valgforbund. Dette ble tydeliggjort i 

opptrappingen av fiendebildet av SV, men også i samarbeidet med andre partier i AKP (m-l)s 

frontorganisasjoner som PALKOM og SOLKOM.166 Dette gikk selvsagt utover Kvinnefronten, 

og konsekvensene av dette vil bli utdypet senere i kapittelet. Den største ideologiske endringen 

var det stadig økende behovet for å ta avstand fra revisjonismen og de som ble ansett som 

borgerlige.167 Dersom et medlem ikke fulgte det som ble ansett som den «riktige linja», ble de 

ofte beskyldt for å være revisjonistiske. Nøyaktig hva som ligger i begrepet «revisjonistisk» ble 

ikke skriftlig definert av AKP (m-l).168 Ordet ble brukt flittig av partiet om noen som ikke var 

enig med dem, enten det var partier utenfor eller medlemmer innad i AKP (m-l). Den 

ideologiske endringen ble tydelig i prinsipprogrammet og fikk følger for hvordan 

kvinnepolitikken ble ført i denne perioden. 

                                                 
164 Steigan, En folkefiende, 297. Dette kan også tolkes som en slags ansvarsfraskrivelse fra Steigan hvor han 

presenterer «tesene» som Øgrims verk, og kun Øgrims, ved å hevde at ingen hadde noe å legge til eller trekke fra 

på det som ble presentert. Jeg velger likevel å inkludere dette fordi det også kan si noe om hvor konfliktsky ledelsen 

var i denne perioden. Det ble ansett som svært viktig å opprettholde et bilde av kameratskap utad, især hos 

diamantgjengen. 
165 «Teser om høyreavviket», 1975, 30−32. FAP. 
166 Kvinnefronten var ikke den eneste av AKP (m-l)s frontorganisasjoner som fikk kritikk for å ikke være anti-

imperialistiske. Det samme skjedde i PALKOM og SOLKOM hvor komiteene var nødt til å ta standpunkt i saker 

de ikke nødvendigvis jobbet med innbyrdes. I PALKOM tar de for eksempel kraftig avstand fra Sovjetunionen 

som AKP (m-l) anså som en supermakt i 1976 («Revisjonisme forkledd som humanisme», Klassekampen 

02.11.76, 13). 
167 Kolmannskog, «Ideologisk leierskap i den norske ml-rørsla », 68. 
168 Det norske akademis ordbok definerer revisjonisme som «retning innenfor sosialismen som legger vekt på 

praktisk reformarbeid fremfor revolusjon» (Det norske akademis ordbok s.v. «Revisjonisme». 17.04.19. 

https://www.naob.no/ordbok/revisjonisme).   
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Selv om «tesene» ble skrevet ned og godkjent i 1975, gikk det nesten et år før de ble 

spredt til hele partiet i en kraftig nedkokt versjon.169 SKAU argumenterte i det opprinnelige 

dokumentet at det krevdes bakgrunnskunnskap for å forstå «tesene» som man kun ville oppnå 

dersom man satt i Sentralkomiteen. «Tesene» skulle derfor kun spres til sentrale medlemmer 

fram til en annen beskjed ble gitt.170 Ifølge Sverre Knutsen skal hemmeligholdet blant annet ha 

vært fordi man ønsket å ta medlemmene «med buksene nede». Siden avvikene ikke var kjent 

blant de «vanlige» medlemmene i partiet, kunne de ikke vite når de begikk avvik, noe 

partiledelsen utnyttet til sin fordel. Kadervurderingene ble kraftig trappet opp i denne perioden 

hvor den nye linja skulle iverksettes på alle nivå i partiet. Gjennom kadervurderingene fikk 

ledelsen mulighet til å slå ned på motstand i partiet fordi partiet og den «riktige linja» alltid 

skulle prioriteres først. Sitatet «Etter at den politiske linja er fastlagt, betyr kaderen alt» innebar 

at partiet var avhengige av at medlemmene fulgte linja som ble lagt, og dette sørget de for at 

medlemmene gjorde gjennom nettopp kadervurderinger.171 Ettersom kadervurderingene ble 

kraftig trappet opp i denne perioden, ble vanskeligere å kritisere de nye føringene – «den nye 

linja» – som ble lagt av Sentralkomiteen. Det ble aldri åpnet for en debatt i resten av partiet for 

å godkjenne dokumentene eller en diskusjon om høyreavvikene generelt. Dette gikk direkte 

imot prinsippet demokratisk sentralisme som AKP (m-l) var organisert etter.  

Venstrevridningen påvirket mange sider av partiet, og Kvinnefronten og dens arbeid 

med kvinnekampen fikk særlig gjennomgå. Kvinnepolitikken ble også kraftig kritisert via 

kritikken Kvinnefronten fikk ettersom Kvinnefronten fungerte som AKP (m-l)s kvinnepolitiske 

senter, hvor avgjørelser tatt av SKAU ble satt ut til livet av Kvinnefrontens Arbeidsutvalg 

(KFAU). I fullversjonen av «tesene» dekkes høyreavvikene til Kvinnefronten over to sider. 

Selv om det ikke blir nevnt navn i «tesene», blir AKP (m-l)s fraksjon i Kvinnefronten – og 

spesielt fraksjonens ledere, Gro Hagemann og Kitty Strand – stående som ansvarlige for 

alvorlige høyreavvik.172  

                                                 
169 Det originale dokumentet skrevet av Øgrim var på omtrent 100 sider, mens dokumentet som ble spredt til 

medlemmene i partiet var kun 30 sider langt (Steigan, En folkefiende, 296−297). 
170 «Teser om høyreavviket», 6−7. FAP. 
171 Tvedt, «Kadervurdering som kobling til det totalitære», 108. 
172 Hagemann har fortalt i tidligere intervjuer at hun også ble ansett som en høyreavviker fordi hun ikke ønsket å 

bli proletarisert i den store «sjølproletariseringskampanjen». Sjølproletariseringen var en kampanje AKP (m-l) 

igangsatte i 1974 da de forstod at arbeiderklassen ikke ville komme av egen vilje. Derfor bestemte partiet seg for 

at medlemmene var nødt til å bli proletarisert. De fleste av medlemmene i AKP (m-l) hadde småborgerlige eller 

intellektuelle yrker, og det ble for mange en hard kamp å arbeide ved fabrikker eller andre steder som krevde fysisk 

styrke på en annen måte enn deres opprinnelige yrke. Dersom man ikke gikk ut i disse jobbene,  ble man ansett 

som en som motarbeidet partiet og måtte ofte gjennomgå kadervurderinger til partiet var fornøyde. Hagemann var 
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Kvinnefronten blir i «tesene» omtalt som «(…) et yndet offer for revisjonistisk 

infiltrasjon».173 Grunnen til at fronten var særlig utsatt for revisjonistiske angrep skulle være 

todelt. For det første hadde ikke Kvinnefronten valgt seg en hovedfiende for kvinnekampen. 

Dette var grunnet uenigheter i fronten hvorvidt det var kapitalismen eller mannen som kunne 

regnes som kvinnenes hovedfiende. Mangelen på en hovedfiende hadde gitt opportunismen rom 

til å vokse i fronten, hevdet «tesene». For det andre var det et problem at fronten ikke hadde tatt 

avstand fra imperialismen. Dette førte til at Kvinnefronten, noe motvillig, hadde gått med på å 

representeres i en Vietnam-demonstrasjon i 1975. Debatten om hvorvidt man skulle ha et anti-

imperialistisk syn på kvinnekampen hadde ført til store diskusjoner innad i fronten fordi det 

innebar å ta et politisk standpunkt. Dette standpunktet var også ofte det samme som AKP (m-l) 

selv hadde inntatt, noe flere medlemmer likte dårlig. Kritikken i «tesene» avsluttes med dette 

punktet: «Dersom høyreavviket overfor KF blir tillatt å utvikle seg til sin ytterste konsekvens, 

betyr det med nødvendighet at den nye sterke kvinnebevegelsen likvideres.»174 Kvinnefronten 

var dermed nødt til å ta opp i seg mer av AKP (m-l) sin ideologi dersom hele kvinnebevegelsen 

skulle bestå. Det er tydelig at politikken i fronten ble påvirket av ideologien i «tesene». Det 

reviderte ideologiske bakteppet skapte nye muligheter for partiet å gripe inn i fronten og 

stramme opp grepet. Særlig ble dette gjort mulig ved at ledelseslojale medlemmer ble satt inn i 

ledelsen av fronten.  

 Bakgrunnen til det kraftige oppgjøret med høyreavviket i kvinnepolitikken og 

Kvinnefronten var mangfoldige. Fronten fremstod som svak uten en hovedfiende, den hadde 

ikke tatt et eksplisitt standpunkt i viktige politiske saker og den var kvinnesekterisk i måten den 

håndterte sakene på. Kvinnefronten fikk gjennomgå i mye større grad enn de andre 

frontorganisasjonene til partiet. En viktig grunn kan være at Kvinnefronten var en smeltedigel 

av ulike politiske retninger – hovedsakelig sosialister. SF var sterkt representert i Kvinnefronten 

og det var ofte SF-erne som stod imot ml-erne i diskusjoner om plattform og politisk linje. I 

«tesene» kritiseres partiet for å ha inngått det som omtales som en «råtten borgfred» med SV 

under valget. Samarbeidet med SV kunne ikke tolereres ettersom SV var regnet som et 

«revisjonistisk» valgforbund. Samarbeid med SV og SF var også inngått gjennom 

Kvinnefronten og gjennom Kvinneaksjonen for selvbestemt abort. Den nye linja i AKP (m-l) 

var en kompromissløs linje hvor man ikke kunne tolerere at SV eller SF fikk komme til orde i 

                                                 
alenemor for et lite barn og hadde ikke mulighet til å ta en annen jobb, selv om presset opplevdes sterkt 

(Kolmannskog, «Ideologisk leierskap i den norske ml-rørsla», 75).  
173 «Teser om høyreavviket», 31. FAP. 
174 «Teser om høyreavviket», 32. FAP. 
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Kvinnefronten. Fronten måtte derfor strammes kraftig opp og lederne av fraksjonen måtte 

byttes ut med noen som kunne gjennomføre dette på en bedre måte enn de som hadde sittet 

fram til nå. Splittelsene som skjedde i Kvinnefronten i løpet av 1975 og 1976 skyldtes dermed 

generelt AKP (m-l)s kamp mot revisjonisme i egne rekker. Gjennom utbyttingen av ledere, 

mistet både Hagemann og Strand sine verv i KF-fraksjonen.175 Et motiv om å lempe disse to 

kvinnene ut av sine lederposisjoner kan også ha vært en årsak til den skarpe kritikken mot 

Kvinnefronten. Byttet av leder i fronten kan ha skyldtes det samme som hvorfor man byttet 

leder i AKP (m-l) – at den sittende lederen ikke hadde oppnådd det som nå var den «riktige 

linja». I møteprotokollene kom det fram at AUAU nok hadde et ønske om å bli kvitt Gro 

Hagemann.176  

I 1975 kom Kvinneutvalget i AKP (m-l) med en studiebok kalt Reis kampen blant 

arbeiderkvinnene. Studieboka er den første hele boka fra partiet om kvinnekamp og 

kvinnefrigjøring. Den gir en klar definisjon på hvem som er hovedfienden, og dette er et tema 

som gjennomsyrer boka. Likevel bærer boka preg av å være skrevet før endringene i 1976, og 

kvinnene fremstår i mindre grad som en strategisk spillebrikke enn de gjør fra 1976 og utover. 

Som et resultat av venstrevridningen og «tesene», ble boka kraftig kritisert for å ikke følge den 

«riktige linja». Derfor hadde ikke boka en lang levetid som en teoribok for kvinner som ønsket 

å studere den maoistiske kvinnepolitikken. I boka blir kvinnebevegelsens fremste oppgave og 

plikt definert som å gjennomføre og opprettholde revolusjonen.177 Avsnittet om 

kvinnebevegelsen innebar at AKP (m-l) satte ord på hvordan de mente at en kvinnebevegelse 

skulle fungere, og dette kan også ha hatt påvirkning på Kvinnefronten.  

 Ifølge Kvinneutvalget var det den borgerlige feminismens feil at kvinnekamp hadde blitt 

en «damesak». Dette var en feil holdning fordi kvinnekamp og klassekamp uunngåelig hang 

sammen.178 Likevel viser prinsipprogrammet fra 1976 at kvinnekampen var i ferd med å bli 

akkurat det – en «damesak».  Fram til landsmøtet i 1976 var det ingen menn som jobbet med 

kvinnesakene. Dette synes spesielt godt når det gjaldt selvbestemt abort. Kampen var 

programfestet i 1973 og AKP (m-l) stod på mange måter i bresjen for kampen for selvbestemt 

                                                 
175 Intervju med Hagemann, 21.08.18.  
176 I AUAUs møteprotokoller fra 1976 (AAB) skrives det om Gro H. i to omganger. Den første gangen er i midten 

av oktober hvor AUAU skriver: «Gro H og andre udugelige skal lempes ut». En knapp måned senere skrives det 

«Vi ønsker Gro H. skifta ut» (AAB). Ettersom dette er nærmest samtidig med at «tesene» blir spredt og iverksatt, 

er det rimelig å anta at det er snakk om Gro Hagemann. Partiet ønsker Unni istedenfor, men det er uklart om dette 

er et dekknavn eller om det er snakk om Unni Rustad som var aktiv i Kvinnefronten og AKP (m-l) i denne perioden.   
177 AKP (m-l)s Kvinneutvalg, Reis kampen blant arbeiderkvinnene: Studiebok om kvinnefrigjøring og sosialisme  

(Oslo: Forlaget Oktober A/S, 1975), 58−59. FAP. 
178 AKP (m-l)s Kvinneutvalg, Reis kampen blant arbeiderkvinnene, 91. FAP. 
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abort. Det var AKP (m-l) som initierte Kvinneaksjonen for selvbestemt abort samt at ml-erne 

var med på å gjøre kampen for selvbestemt abort viktig også innad i Kvinnefronten. I Reis 

kampen blant arbeiderkvinnene skrives det om hvordan selvbestemt abort måtte bli sett i 

sammenheng med arbeiderklassen. Det var nødvendig for arbeiderkvinner å ha tilgang til abort 

på egne premisser for å kunne sikre arbeiderklassens levestandard.179 Derfor var kampen for 

selvbestemt abort desto viktigere for arbeiderklassen og dermed for AKP (m-l). Saken er 

derimot fjernet fra 1976-programmet. Etter venstrevridningen var selvbestemt abort ikke lenger 

regnet som en sak for arbeiderklassen, men arbeiderkvinnene. På den måten virker AKP (m-l) 

å ha gjort seg skyldige i nettopp den forbrytelsen de anklagde andre partier for å ha gjort – å 

gjøre kvinnesaker til noe for bare kvinner.  

For å bøte på alle feilene som var gjort i Kvinnefronten og generelt i kvinnepolitikken, 

valgte SKAU å arrangere en kvinnekonferanse. Kvinnekonferansen ble holdt i september 1976, 

og de inviterte skulle være samtlige DS-ledere, de som drev med kvinnearbeid og noen som 

omtales som «dyktige og framskredne kamerater».180 Hensikten med kvinnekonferansen var å 

utdype kritikken som ble rettet mot Kvinnefronten og kvinnepolitikken i «tesene». Innledninga 

som ble holdt under kvinnekonferansen var et kraftig oppgjør med tidligere kvinnepolitikere i 

fronten. Innlederen gikk kvinnepolitikken etter sømmene og kritiserte tidligere kvinneartikler 

og kvinneboka Reis kampen blant arbeiderkvinnene for å ikke ha gjort en korrekt analyse av 

kvinneundertrykkelsen i samfunnet.181 Deres feiltolkninger hadde ført til at kvinnepolitikken 

og Kvinnefronten var blitt sekterisk og svak:  

 

[…] våre kamerater som har hatt kvinnearbeidet som hovedarbeidsfelt, har lagd egne subjektive 

og ensidige analyser, som har blitt oppfatta som partiets linje. Det har skada partiet, og det har 

skapt stor uklarhet om hva som er grunnlaget for kvinneundertrykkinga.182  

 

Innledninga uttrykker dermed tydelig at SKAU fraskrev seg alt ansvar for at kvinnepolitikken 

ikke har blitt fulgt opp, selv om møteprotokollene har vist at både SKAU og AUAU ofte var 

inne i bildet for å godkjenne uttalelser som blant annet Kvinneutvalget eller fraksjonen i 

Kvinnefronten skulle komme med. SKAU og AUAU var på utkikk etter syndebukker, og hadde 

funnet dette spesielt i Gro Hagemann som «kun» var en vara i Sentralkomiteen. 

                                                 
179 AKP (m-l)s Kvinneutvalg, Reis kampen blant arbeiderkvinnene, 154−155. FAP. 
180 AUAU-møte, 06.07.76. AAB. 
181 Kvinnenumrene i Røde Fane er nr. 2 fra 1972 og nr. 2 fra 1974  
182 «For full frigjøring av kvinnene», Tjen folket oktober 1976, 11. FAP. 
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Kritikken i boka omhandler økonomiseringen av kvinneundertrykkelsen som innebar at 

for mye vekt ble lagt på kapitalismen i forbindelse med undertrykkingen. En av-økonomisering 

av kvinneundertrykkelsen ville si at man anså kvinneundertrykkelsen som et resultat av flere 

årsaker enn den økonomiske undertrykkingen som kom med kapitalismen. Dette er et sentralt 

punkt fordi kvinnekampen i stor grad hadde blitt ført som om den ville føre til frigjøring såfremt 

kapitalismen ble veltet som system.  

Kritikken berørte også det anti-imperialistiske grunnlaget som AKP (m-l) ønsket at 

Kvinnefronten skulle ha. Dette viser at kritikken mot Kvinnefronten og kvinnepolitikken 

hovedsakelig bunner i det antirevisjonistiske grunnlaget som ble lagt i prinsipprogrammet og 

«tesene». Løsningen kunne derfor bare være mer studier slik at ml-erne i fronten kunne skille 

mellom marxister og revisjonister. I Kvinnefronten måtte partiets linje gjeninnføres, forsterkes 

og strammes opp. SKAU møtte kritikk fra et medlem for å ha skjøvet over alt ansvaret for 

kvinnepolitikken over på kvinnekadrene, og at partiet ikke tok kollektiv kritikk for å ha ført en 

«revisjonistisk» kvinnepolitikk.183 SKAU på sin side hevdet at å legge skylden over på hele 

partiet, og over på ledelsen, kun ville pulverisere ansvaret. Dette mente de var en bjørnetjeneste 

mot de som hadde begått de alvorlige feilene. Dessuten virker det å ha vært vanlig kutyme i 

AKP (m-l) å kritisere enkeltpersoner for tabber som var begått, selv om ansvaret ikke 

nødvendigvis kun falt på én person. Partiets hensikt med kvinnekonferansen var også å endre 

måten kvinnepolitikken ble ført på – og å lede partiet inn i en ny epoke. Det er ingen tvil om at 

kvinnepolitikken og kvinnenes stilling ble endret ved hjelp av «tesene», men endringene ble 

også gjeldende gjennom et landsmøte som drastisk endret på sammensettingen av ledelsen. 

 

4.2 «I ml-bevegelsen var det i prinsippet likestilling»184 

I perioden før landsmøtet i 1976 forberedes partiet på at prinsipprogrammet må omskrives. 

Øgrim publiserte en artikkelserie kalt «Programkritikk» i Røde Fane i 1975.185 Artikkelserien 

                                                 
183 «Kari», «Kritikk av vedlegget om masselinja – kvinnepolitikken», Tjen folket desember 1976, 19-20. FAP. 

Artikkelforfatteren tar selvkritikk for artikkelen i Tjen folket april 1977. Her forsøker hun å forklare hva som gjorde 

at hun hadde en feil oppfatning. Skylden kunne ikke ligge hos ledelsen fordi det aldri hadde vært en fast ledelse i 

arbeidet med kvinnepolitikken. Hun kritiserer også egen oppfatning om at noen burde grepet inn underveis og 

kritisert artiklene i Røde Fane og at hun hadde oppfattet ledelsen som en slags gud som kunne ordne opp når noe 

var galt («Kvinnepolitikk: Sjølkritikk fra Kari», Tjen folket april 1977, 18-19. FAP.). Sjølkritikken virker noe 

kamuflert som en ytterligere kritikk av partiet som ikke hadde grep over kvinnepolitikken, men det kan likevel 

virke som om «Kari» hadde endret mening til en viss grad mellom desember 1976 og april 1977. 
184 Steigan, En folkefiende, 414. 
185 «Programkritikk», Røde Fane nr. 5 & 6, 1975. FAP. 
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inneholdt kritikk av prinsipprogrammet som hadde stått siden 1973. Øgrim konkluderte med at 

mye skulle beholdes i det nye prinsipprogrammet, men at svakhetene og hullene likevel var 

såpass store at hele programmet måtte gjennomgås og omskrives. I analysen av det gjeldende 

prinsipprogrammet nevnes ikke kvinner for seg selv, men ble nevnt i en parentes i kontekst med 

særskilt undertrykte som er arbeiderklassens allierte.186 Dette er et frempek for hvordan 

kvinnene ville bli behandlet i prinsipprogrammet fra 1976 – som en alliert, ikke som en 

fullverdig del, av arbeiderklassen. Et varsel om endringene i partiledelsen ble skrevet i «tesene» 

hvor Sentralkomiteen kritiserer hvordan man prioriterte valget av den første Sentralkomiteen:  

 

Høyrefeila ga seg utslag i visse tendenser til å undervurdere ideologi og fasthet i politisk linje hos de 

kameratene som blei valgt. Høyrefeila ville stille formelle krav som "arbeider", "kvinne" osv. over krav 

til politisk nivå. Ved sluttbehandling av valga blei dette i de fleste konkrete tilfeller avvist. Avvikets 

resultat ville vært å skape en svak ledelse i AKP fra starten av. Dette viste seg klart ved valget til 

sentralstyre i RU våren 1973 da disse høyreavvika fikk dominere, noe som førte til at RU fikk store 

problemer og måtte gå til ekstraordinært nyvalg i perioden.187 

 

Punktet, som for øvrig hører til seksjonen «Høyreavvikets innflytelse på AKP (m-l)s 1. 

landsmøte», avviste all form for kvotering inn i ledelsen. I tillegg fikk ledelsen full kontroll 

over hvem som havnet i Sentralkomiteen ved å ikke definere hva et høyt «politisk nivå» 

innebærer. På denne måten fikk de kontrollen over hva slags utgangspunkt medlemmene som 

kom inn i ledelsen hadde. «Politisk nivå» innebar åpenbart ikke fartstid i partiet ettersom flere 

av kvinnene som hadde vært med i Sentralkomiteen fra 1973, også hadde vært med på å stifte 

partiet og skulle på den måten ha like høyt nivå som de mannlige medlemmene i ledelsen. Ifølge 

Kolmannskog skal flere av de nyvalgte og gjenvalgte ha vært medlemmer som var spesielt 

lojale mot ledelsen. Dette kan bety at et høyt «politisk nivå» innebar å ha de samme meningene 

SKAU hadde eller en ukritisk tilpasning av den nye «riktige linja».  

Landsmøtet ble holdt i oktober 1976. Alle delegatene som møtte opp på landsmøtet 

måtte fylle inn et skjema med informasjon om yrke, kjønn og alder. Steigan oppgir denne 

informasjonen: «17 delegater var mellom 20 og 25 år. Bare fire var over 35. […] Av de 56 

delegatene var 44 menn og altså bare 12 kvinner, eller under 22 prosent. AKP var et 

mannsdominert parti.»188 En av oppgavene til landsmøtet i 1976 var å velge en ny 

                                                 
186 «Programkritikk», Røde Fane nr. 5, 1975, 102. FAP. 
187 «Teser om høyreavviket», 65. FAP. 
188 Steigan, En folkefiende, 332−333. 
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sentralkomite. Nominasjonskomiteen hadde lagt fram retningslinjer for valg av ny komite, og 

argumenterer for kravene med dette:  

 

De retningslinjene vi har lagt fram her, betyr at vi bevisst legger større vekt på å velge et ledende kollektiv 

som er stabilt i sin politiske vurdering, har et bra klassestandpunkt, et høyt politisk og ideologisk nivå, og 

jobber oppofrende og lojalt for partiets og arbeiderklassens interesser enn å oppnå den eller den 

prosentvise sammensetninga av komiteen ut fra den kjønnsmessige eller distriktsmessige vurderinger. På 

dette punktet må det ikke oppstå noen tvil. Når vi også understreker behovet for å forfremme kvinnelige 

kamerater, så er det fordi dette er en strategisk målsetning som vi må løse uten å gå på akkord med andre 

prinsipper.189 

 

Dette innebar i praksis at man i denne Sentralkomiteen skulle vektlegge det «politiske nivået» 

over andre faktorer som for eksempel kjønn eller bosted, selv om det var ønskelig å få inn flere 

kvinnelige medlemmer. Dette stod i motsetning til hvordan man hadde gjort det i den første 

Sentralkomiteen, men stemmer overens med synet «tesene» hadde lagt fram. Dermed hadde 

Nominasjonskomiteen på forhånd varslet om at den nye Sentralkomiteens sammensetning ville 

være svært annerledes enn den første. På bakgrunn av Synne Holans uttalelse etter valget av 

den forrige Sentralkomiteen, kunne man ha tenkt at den neste Sentralkomiteen skulle bestått av 

minst 1/3 kvinner. I 1976 ble det valgt inn to kvinner til komiteen, hvorav den ene var kona til 

et allerede sittende medlem.190 Komiteen var halvert i antall, fra 32 til 16, og hele SKAU ble 

gjenvalgt inn i Sentralkomiteen.191 Argumentet som ble brukt for at det var såpass få kvinner i 

ledelsen, var som nevnt at kvinnene ikke hadde høyt nok politisk nivå. Steigan skriver at partiet 

i prinsippet hadde likestilling, men partiet som frontet likestilling og som ønsket at 1/3 av 

ledelsen skulle være kvinner i 1973, satt nå igjen med en sentralkomite som kun bestod av 1/8 

kvinner i et parti som i 1975 skal ha hatt en kvinneandel på 39 %.192  

 Landsmøtet skjedde nærmest samtidig med at «tesene» ble offentliggjort for 

medlemmene. «Tesene» understreket partiets største problem; arbeiderklassen hadde ikke 

oppsøkt dem – den ble heller stadig mer fremmedgjort. Velgerne hadde gått til SV, ikke RV. 

                                                 
189 Sverre Knutsen, «Nominasjonsarbeidet», Tjen folket 10 1975, 5. FAP. 
190 De to kvinnene som ble valgt inn i Sentralkomiteen var Vigdis Moseng, som var kona til Sverre Knutsen, og 

Liv Brynhildsvoll. De resterende medlemmene var Pål Steigan, Tron Øgrim, Sverre Knutsen, Sigurd Allern, Finn 

Sjue, Wiggo Knudsen, Peder Martin Lysestøl, Jon Holmen, Christian Stensholt, Egil Fossum, Torstein Fossum, 

Georg Vaagen og Sveinung Mjelde (Rognlien og Brandal, Den store ml-boka, 92). 
191 Ericsson mente at grunnen til at Sentralkomiteen i 1976 var så liten, var at det den gangen ble vurdert at det 

bare fantes få som var «politisk framskredne» nok til å sitte i komiteen, og at det ikke bare var kvinner som forsvant 

ut fra ledende posisjoner (Intervju med Ericsson, 03.09.18). 
192 Steigan, En folkefiende, 414; Steigan, På den himmelske freds plass, 242. 
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Etter landsmøtet ble det tydelig at kvinnene ikke ble ansett for å ha et høyt nok politisk nivå til 

å sitte i ledende posisjoner lenger.193 Det kan tenkes at det var en slags kollektiv skam som 

skylte over kvinnene i partiet. De aksepterte å bli fjernet fra sine posisjoner og de aksepterte å 

få en kvinneandel i ledelsen som ikke stod til kvinneandelen i partiet. I ettertid har noen av de 

kvinnelige medlemmene som ble fjernet fra sine posisjoner gitt uttrykk for at de hadde 

vanskelig for å akseptere at de bare innfant seg med måten det skjedde på og at de ikke sa noe 

imot.194 Bo Brekke skriver om Georg Vaagens opplevelse etter å ha blitt gjenvalgt til 

Sentralkomiteen i 1976. Ifølge Vaagen hadde han kjørt hjem etter landsmøtet med Ericsson, 

Strand og Holan som ikke hadde blitt gjenvalgt i komiteen. Vaagen funderte på om kvinnene 

ikke ble valgt inn fordi de hadde fått barn. De tre kvinnene hadde protestert mot Vaagens 

bemerkninger om at barn hadde noe med saken å gjøre, og hevdet at problemet var deres 

manglende politiske nivå.195 Vaagens historie gir inntrykk av at de tre kvinnene støttet 

avgjørelsen om å kvitte seg med nesten alle de kvinnelige medlemmene fra Sentralkomiteen. 

Hagemann beskriver situasjonen i 1976 som ei slags krise fordi hun følte seg urettferdig 

behandlet i forbindelse med Kvinnefronten og kvinnepolitikken, og at det tok lang tid før hun 

hadde forsont seg med å ikke ha gjort noe da hun ble avsatt.196 Ericsson hevder at det ikke var 

noen av de kvinnene som ikke ble gjenvalgt som protesterte mot endringene som fant sted, men 

sa ingenting om de andre kvinnene i partiet.197 Dette viser at selv om kvinnene hadde ulike 

reaksjoner innad, var reaksjonene det samme utad; ingen. Det kan ha vært flere grunner til at 

kvinnene valgte å ikke opponere imot avgjørelsene som ble tatt:  

(1) Det var vanskelig å argumentere mot høyreavviket. Å anklage andre for høyreavvik 

ble en effektiv måte å angripe andre medlemmer på. Dersom man snakket mot avgjørelsene 

som ble tatt av Sentralkomiteen, kunne man bli anklagd og i ytterste konsekvens risikere å bli 

                                                 
193 Ifølge Sverre Knutsen var Sentralkomiteen i prinsippet selvrekrutterende i den forstand at uønskede 

nominasjoner kunne stanses av komiteen selv utfra informasjon de satt på om medlemmene. Sentralkomiteen 

kunne også be om nominasjoner fra kadre som de selv ønsket skulle bli valgt inn (Sverre Knutsen, 

«Sannhetsministeriets fremvekst og sammenbrudd: Noen aspekter ved ledelsens rolle i ml-bevegelsen», i (ml): En 

bok om maoismen i Norge, red. Terje Tvedt (Oslo: Ad Notam, 1989), 155). Dette var blant annet basert på 

kadervurderinger som var gjort. Derfor ble det nærmest umulig å få inn kandidater som ikke allerede var godkjent 

av Sentralkomiteen selv. 
194 Intervju med Hagemann, 21.08.18. 
195 Brekke, Tron Øgrim, 179. 
196 Intervju med Hagemann, 21.08.18.  
197 Intervju med Ericsson, 03.09.18. 
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ekskludert.198 Terje Tvedt hevder at man kunne risikere å aldri bli valgt til flere tillitsverv 

dersom man hadde «borgerlige holdninger» eller, med andre ord, talte ledelsen imot.199  

 (2) I tillegg til å kritisere høyreavvik, var 1975 og 1976 også perioden for å trappe opp 

sikkerheten rundt partiet. Fra 1975 var det påbudt med dekknavn, og partiet strakk seg langt for 

å holde medlemmene skjult for offentligheten, men også innbyrdes i partiet. Dette kan være en 

grunn til at det ikke ble noen store protester på det som skjedde på landsmøtet ettersom det ikke 

var klart hvem som til enhver tid satt i Sentralkomiteen og SKAU.200 Dette underbygges av en 

artikkel i Røde Fane etter landsmøtet hvor valget av den nye Sentralkomiteen blir offentliggjort: 

«Sammensetninga av sentralkomiteen vil ikke bli offentliggjort. Det er for å gjøre det 

vanskeligere for spionorganisasjonene til supermaktene og den norske reaksjonen til å slå til 

mot AKP (m-l) og for å bevare ledelsen i tider der partiet er forbudt og under en krig.»201 Partiets 

frykt for tredje verdenskrig, som de mente var nært forestående, er tydelig i dette sitatet, men 

hemmeligholdet av ledelsen kan også ha vært en effektiv måte å holde sine medlemmer i sjakk.  

(3) Det hevdes også at kvinnene ledet lokalt.202 Siden det ikke finnes oversikter over 

hvem som ledet de ulike lagene, er det vanskelig å vite hvorvidt dette faktisk stemmer. Det 

finnes en mulighet for at kvinnene ble drevet ut av den øverste ledelsen, men at de fremdeles 

ledet SOLKOM, PALKOM, ulike streikeaksjoner og lignende. Likevel er det oppsiktsvekkende 

at kvinneandelen i ledelsen går så drastisk ned etter landsmøtet i 1976 og at avgjørelsen fikk gå 

upåaktet hen. 

(4) Kvinnenes ikke-reaksjon kan være en helt reell psykologisk reaksjon som mennesker 

stadig tar i bruk når virkeligheten ikke stemmer overens med egne oppfatninger. Den kognitive 

dissonansen som oppstår i slike tilfeller kan være ubehagelig å oppleve. Dermed søker mange 

mennesker etter å balansere dissonansen ved å «velge» seg en side – enten virkeligheten eller 

oppfatningen.203 I dette tilfelle kunne oppfatningen vært at AKP (m-l) var et parti som tok 

kvinner og kvinnepolitikk på alvor og at dette ville gjenspeiles i hvem som ble valgt inn i den 

øverste ledelsen. Virkeligheten hadde derimot vist at kvinnene ikke ble valgt inn i ledelsen, og 

at kvinnene forsvant nesten fullstendig fra prinsipprogrammet, det bærende ideologiske 

                                                 
198 Knutsen, «Sannhetsministeriets framvekst og sammenbrudd», 152. 
199 Tvedt, «Kadervurdering som kobling til det totalitære», 129. 
200 Tvedt, «Kadervurdering som kobling til det totalitære», 129.; Intervju med Ericsson, 03.09.18. 
201 «Melding fra Sentralkomiteen om AKP (m-l)s 2. landsmøte», Røde Fane 6 1976, 3. FAP. 
202 Intervju med Gulbrandsen, 14.09.18. 
203 Leon  Festinger og John M. Carlsmith, «Cognitive Consequenses of Forced Compliance», Journal of Abnormal 

and Social Psychology 58, nr. 4 (1959). 
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dokumentet til partiet. For å håndtere ubalansen som hadde oppstått, kan kvinnene ha valgt å 

ignorere sin tidligere oppfatning av virkeligheten.  

Ledelsen valgte ikke å legitimere eksplisitt hvorfor så mange kvinner forsvant ut. Dette 

kan ha vært fordi de ikke trengte å gjøre det. Ved å bruke sikkerhetspolitikken som skalkeskjul 

for å ikke avsløre hvem som satt i Sentralkomiteen i 1976, trengte de heller ikke legitimere 

overfor sine medlemmer hvorfor det var få kvinner i ledende posisjoner i partiet. Derfor står 

det heller ingenting i Klassekampens kunngjøring om at landsmøtet var avholdt i november 

1976. Det står en notis om 8. mars-komiteen som er dannet og som vektlegger viktigheten av 

at det er en internasjonal kvinnedag.204 Dermed står kampen mot imperialismen sterkt, i tråd 

med AKP (m-l)s ideologi. Det står ingenting om den nye Sentralkomiteen sin sammensetning 

i Røde Fane som utkommer etter landsmøtet. Nummeret er likevel et kvinnenummer. 

Nummeret legger opp til den nye «riktige linja» i kvinnepolitikken som blir innført etter 

landsmøtet. Nummeret kan derfor implisitt sies å legitimere hvorfor kvinnene har forsvunnet ut 

av ledelsen ved at ansvaret for kvinnepolitikken ikke lenger kun skal ligge hos kvinnene. Det 

vil si at det ikke lenger skal være så viktig hvem som fører politikken, og det kan like gjerne 

være menn. Uten at det blir sagt eksplisitt at dette er et poeng, kan det likevel være med på å 

rettferdiggjøre mangelen på kvinner i ledelsen – det trengte ikke sitte så mange kvinner i 

ledelsen dersom menn også kunne bedrive kvinnepolitikk. Eksistensen av et Kvinneutvalg 

bestående kun av kvinner og fraksjonen i Kvinnefronten viser derimot at denne forklaringen 

ikke er sannsynlig. Kvinnenummeret var likevel et oppgjør med den tidligere oppfatningen av 

hva kvinnepolitikken var og burde være, og en ny linje blir lagt. Derfor kan det ha vært 

vanskelig å protestere mot endringene som blir gjort av ledelsen.  

Prinsipprogrammet fra 1976 er umiskjennelig et produkt av venstrevridningen. 

Kvinnekamp ble kraftig nedprioritert og dette konsoliderte kvinneutdrivelsen av partiledelsen. 

Alle spor etter viktige kvinnesaker som stod sentralt i forrige prinsipprogram – selvbestemt 

abort, gratis daghjem og lignende – var helt borte fra 1976-programmet. Det var åpenbart at 

partiet ikke ønsket å vie mye tid til kvinnekampen. Når kvinnepolitikken ble nedprioritert på 

denne måten, ble det kvinnene holdt på med mindre viktig enn det partiets menn tok for seg. 

Dette kan ha vært med på å underbygge forskjellen i måten fedre og mødre i partiet ble 

behandlet. For kvinnene var det helt vanlig å ta med seg barna på møter dersom situasjonen 

krevde det. For menn var det ikke like normalt. Menn var forventet å jobbe døgnet rundt, og 

                                                 
204 «8. mars-komite stifta i Oslo», Klassekampen 16.11.76, 15. 
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helst uforstyrret. Det var opp til kona å ta av seg barna, enten om hun måtte være alene hjemme 

med dem eller om hun tok de med på møter.205 Kvinnekampen virket å være av strategisk art 

for AKP (m-l). Det vil si at kvinnekampen ble mer brukt for å verve flere medlemmer mer enn 

den ble brukt for å frigjøre kvinnene. I tillegg til at kvinnepolitikken ble stadig nedprioritert, 

virker Kvinneutvalget å ha fått samme behandling. Kvinnebulletinene, mediet som var laget for 

at kvinner skulle kommunisere med kvinner, forsvinner tilsynelatende ut i løpet av 1975. Det 

er nærliggende å tenke at dette er fordi kvinnepolitikken generelt blir nedprioritert i denne 

perioden. Den ideologiske overbygningen som kvinnekampen får, var at den ville følge naturlig 

når revolusjonen var gjennomført.  

Det kan være flere grunner til at kvinnepolitikken ble så kraftig nedprioritert i denne 

perioden. Ifølge tidligere medlemmer ble kvinnepolitikken nettopp oppfattet som en kvinnesak 

og noe som skulle håndteres av kvinnene i partiet.206 Det var med andre ord ikke partiets 

anliggende å bedrive kvinnepolitikk, men heller ei oppgave til noen utvalgte i partiet. Dermed 

er det lettere å forstå hvordan kvinnepolitikken havnet på utsiden av den «viktige» politikken 

som angikk alle i partiet – som for eksempel anti-imperialisme eller sikkerhetspolitikk. 

Kvinnepolitikken ble heller bakt inn som underpunkter i de viktige sakene, slik som anti-

imperialisme var blitt et viktig tema i Kvinnefronten. Dersom det kun var noen få i partiet som 

tok seg av kvinnepolitikken, trengte de heller ikke vie det mye plass i prinsipprogrammet. Dette 

innebar dermed at viktige fanesaker innen kvinnepolitikken falt ut av prinsipprogrammet. 

Partiet bevegde seg stadig mer mot å bli partiet for «mannen med hjelm» mot slutten av 1970-

tallet.207  

 

4.3 Splittelse i Kvinnefronten  

1974 og 1975 er år som var preget av uenigheter innad i Kvinnefronten angående AKP (m-l)s 

rolle i frontledelsen. Flere medlemmer i fronten følte at det ikke var rom for andre meninger 

enn AKP (m-l)s. Kvinneutvalget i AKP (m-l) kom i 1975 med en uttalelse som kommenterte 

situasjonene som har oppstått. Det fremkommer her at fronten opplevde at flere medlemmer 

meldte seg ut, noen på en svært offentlig måte.208 Disse kvinnene ble anklaget av 

                                                 
205 Intervju med Gulbrandsen, 14.09.18; Steigan, En folkefiende, 415; Skjeseth, Sykle på vatnet, 123. 
206 Intervju med Ericsson 03.09.18; Intervju med Gulbrandsen, 14.09.18; Brekke, Tron Øgrim, 220. 
207 «Mannen med hjelm» var en betegnelse for industriarbeideren, den «virkelige arbeideren». Ifølge Gulbrandsen 

var det et mål for AKP (m-l) å ikke bare være partiet for mannen med hjelm, men mot slutten av 1970-tallet 

fremstod partiet hovedsakelig et parti som vektla mannlige arbeidere (Intervju med Gulbrandsen, 14.09.18).   
208 «AKP (m-l)s kvinneutvalg: Avvis splittelsesforsøkene mot Kvinnefronten», Klassekampen 28.05.75 
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Kvinneutvalget i AKP (m-l) for å ikke ha kvinnenes beste for øye og å bare være ute etter å 

skade kvinnekampen. Særlig var det Clara-gruppa, en utbrytergruppe fra Kvinnefronten, som 

anklages for å være borgerlig og reaksjonær. Clara-gruppa mente på sin side at Kvinnefronten 

var manipulert og dominert av AKP (m-l).209 Clara-gruppas argumenter kan til en viss grad 

underbygges av endringene som ble gjort i Kvinnefronten i tidsrommet.  

 Spørsmålet om imperialisme og hvorvidt en uavhengig politisk organisasjon som 

Kvinnefronten burde ta stilling til den type spørsmål, førte til slutt til en full splittelse i fronten. 

Den utløsende årsaken til splittelsen var en avgjørelse Landsarbeidsutvalget i Kvinnefronten 

(LAU) tok i 1974 om å støtte den provisoriske revolusjonære regjeringen (PRR) i Vietnam i 

1974. I 1975 deltok LAU en demonstrasjon mot at Norge skulle ta imot vietnamesiske 

flyktninger.210 Demonstrasjonen var arrangert av blant annet AKP (m-l), som i tillegg var det 

eneste politiske partiet i demonstrasjonen. Deltakelse i demonstrasjonen ble vedtatt av LAU 

mot tre stemmer og det var ingen utenfra LAU som fikk mulighet til å stemme.211 I løpet av 

1975 var det 253 medlemmer som meldte seg ut av fronten på bakgrunn av denne hendelsen og 

lignende hendelser.212 I tillegg var det flere som valgte å ikke fornye medlemskapet etter disse 

diskusjonene. Også LAU mistet medlemmer på bakgrunn av disse hendelsene. Den ene skriver 

et innlegg hvor hun uttrykte frustrasjon over AKP (m-l)s grep over Kvinnefronten: «Det må 

også etter mitt skjønn være et klart brudd på KFs mandat å delta i en demonstrasjon mot å la 

flyktninger få komme til Norge, uansett hvor flyktningene måtte komme fra. Påfallende blir det 

når det eneste politiske parti som deltar i demonstrasjonen er AKP (m-l).»213 Deltagelsen i 

demonstrasjonen er et tydelig tegn på at AKP (m-l) strammet opp grepet om Kvinnefronten. 

Særlig viser demonstrasjonen Kvinnefrontens vilje til å ta avstand fra imperialismen, som var 

et hovedpunkt i AKP (m-l)s politikk. Det samme kan man se i Kvinnefrontens representasjon i 

Chile-komiteen som etter hvert også var dominert av AKP (m-l).  

                                                 
209 «AKP (m-l)s kvinneutvalg: Avvis splittelsesforsøkene mot Kvinnefronten», Klassekampen 28.05.75. Clara-

gruppa var opprinnelig en kvinnegruppe som ble styrt ved siden av Kvinnefrontens smågrupper i Bergen, men brøt 

etter hvert ut. Gruppa ble dannet fordi de ønsket en sosialistisk kvinnegruppe i tillegg til den partiuavhengige 

Kvinnefronten («Clara-gruppa», Vi er mange 1, 1974. AAB.).  
210 Vedtaket om støtten til PRR ble stemt frem i LAU med 17 stemmer for, 1 mot og 2 avholdende («Vietnam og 

KF: Brev til alle frontens medlemmer fra Landsarbeidsutvalget», Vi er mange 5 1975, 54. AAB.) 
211 «Utmeldinger av Kvinnefronten», Vi er mange 1 1975,  35-36. AAB. Kritikken fra de to utmeldte omhandlet 

ikke kun Kvinnefrontens støtte til PRR, men også organisasjonsstrukturen, den politiske plattformen og at den 

politiske analysen i Kvinnefronten gjøres hos AKP (m-l).; «Svar fra Landsarbeidsutvalget», Vi er mange 1, 1975, 

36-37. AAB. 
212 Ole Martin Rønning, «Kvinnekamp, imperialisme og monopolkapital: Kvinnefronten og ml-bevegelsen 

1972−1982», Arbeiderhistorie 10 (2005), 211. 
213 Trine Lind, «Utmeldinger», Vi er mange 5 1975, 61. AAB. 
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Posisjonen Kvinnefronten inntok når det gjaldt PRR kan også ha fungert som et ledd i 

AKP (m-l)s tilbaketrekning fra samarbeid med alle andre partier, og var i tråd med deres kamp 

mot revisjonisme. I 1976 ble det avholdt et møte som startet kvinneorganisasjonen Brød og 

Roser. Dette førte til et stort medlemsfrafall i Kvinnefronten.214 Medlemmer som gikk fra 

Kvinnefronten til Brød og Roser skal også ha følt på at Kvinnefronten fungerte som en 

frontorganisasjon for AKP (m-l) og ha hatt opplevelser med å bli forsøkt vervet inn av ml-erne 

i fronten: «Jeg følte at kvinnesolidariteten forsvant, og at jeg ble dolket i ryggen av kvinner som 

jeg trodde hadde mottatt direktiver fra noen menn i AKP.»215 Oppgjørene som ble tatt innad i 

Kvinnefronten hadde en direkte sammenheng med oppgjørene som ble gjort mot høyreavvik i 

AKP (m-l). Bruddene mellom Kvinnefronten og medlemmer som senere skulle danne Brød og 

Roser var et klart uttrykk for at fronten tok avstand fra revisjonisme.  

 I 1976 holdes Kvinnefrontens andre landsmøte. På dette møtet programfestes 

imperialismen som en felles fiende for kvinner. I Vi er mange, frontens medlemsavis, 

argumenteres det for at imperialismen rammet kvinnene hardest fordi de led mest under 

utbyttingen. Derfor var det naturlig at det er en kvinnekamp å nedkjempe imperialismen slik 

den var på 1970-tallet. Dette nye premisset for kvinnepolitikken i Kvinnefronten viser at fronten 

etterkom kravene AKP (m-l) satte og viser også «tesenes» direkte påvirkning på fronten. Men 

det må også ses i kontekst med verdens første Kvinnekonferanse som ble avholdt i Mexico i 

1975. Resolusjonen som ble formulert og underskrevet i Mexico, bærer preg av å være anti-

imperialistisk og antyder at kvinnefrigjøring og anti-imperialisme henger sammen. Derfor 

behøver det ikke nødvendigvis være påvirkning fra AKP (m-l) som førte til innslaget av anti-

imperialisme i plattformen til Kvinnefronten i 1976; det kan også være et tegn på at 

Kvinnefronten hang med i tiden. 

I KFAU-møter kan man se antydninger til at «tesene» har blitt presentert for medlemmer 

i fronten. I møteprotokollene klargjøres det for hvem som er hovedfienden for kvinnene, og i 

sann AKP (m-l)-stil, er det monopolkapitalen som presenteres som fienden: «Er viktig å navngi 

hovedfienden, derfor bør ordet brukes.»216 Mannen defineres eksplisitt ikke som en fiende fordi 

mennene befinner seg i samme bås som kvinnene, undertrykt av monopolkapitalen.217 Senere i 

januar bestemmer KFAU seg for å innføre studier, og velger boka Reis kampen blant 

arbeiderkvinnene som et slags pensum. Denne boka var skrevet av Kvinneutvalget i AKP (m-

                                                 
214 Rønning, «Kvinnekamp, imperialisme og monopolkapital», 211. 
215 Aanesen et al., Vi var mange, 34. 
216 KFAU-møte, 12.01.1976. AAB.  
217 KFAU-møte, 12.01.1976. AAB. 
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l) og har et klart maoistisk standpunkt i sin analyse av kvinnepolitikk og kvinnesyn. I tillegg til 

å vektlegge en hovedfiende, tok Kvinnefronten også standpunkt i flere mer allmenne politiske 

saker i denne perioden, og ikke bare kvinnepolitiske saker. Dette hadde den konsekvensen at 

kvinnepolitikken ble nedprioritert til fordel for andre internasjonale saker. Demonstrasjonen for 

PRR er et eksempel på en mer allmenn politisk sak hvor Kvinnefronten tar et standpunkt. 

«Tesenes» påvirkning på Kvinnefronten ble også synlig når fronten vektla klassekamp over 

kvinnekamp i stadig større grad, blant annet gjennom paroler som «rett til lønnet arbeid». Dette 

begrunnet de gjennom sine hovedfiender – monopolkapitalen og imperialismen – som benyttet 

kvinner som en reservearme.218 

Kampen mot revisjonisme hadde spredt seg til Kvinnefronten og var antagelig en av 

grunnene til splittelsen, selv om disse ordene ikke ble brukt som argumentasjon innad i 

Kvinnefronten. Den økende knivingen mellom SV og AKP (m-l) gjorde at samarbeidet med 

andre sosialistiske kvinneforkjempere ikke kunne fungere lenger. Innad i fronten ble Brød og 

Roser anklaget for å være ute etter Kvinnefronten for å sabotere det de hadde oppnådd. 

Kvinnefronten fremstilte det mer attraktivt å ikke være en del av en kvinnebevegelse enn å bli 

med i en kvinneorganisasjon som Brød og Roser som kun var ute etter å sabotere.219 

Kvinnefronten var på dette tidspunktet Norges største kvinnebevegelse, men følte seg åpenbart 

truet av stiftelsen av flere nye kvinneorganisasjoner. Utad var det mer tydelig at AKP (m-l) 

mente Brød og Roser var revisjonistiske. I Klassekampen skrev de om abortkampen og Brød 

og Roser:  

 

Stol aldri på SV-ledelsen – bryt med dem. (…) Seier vinnes bare om massebevegelsen for 

sjølbestemt abort organiserer seg i stadig større omfang, bekjemper alle kvinnefiendtlige og 

reaksjonære ideer (…) aksjonerer og dokumenterer at kravet om sjølbestemt abort står sterkt.220 

 

Å være reaksjonær var ikke så ulikt det å være revisjonist. De virker å ha blitt brukt om 

hverandre av partiet som skjellsord om noen som mente noe annet enn dem selv.  

 Kvinnekampen ble generelt mer påvirket av revisjonismen enn den hadde vært tidligere 

i 1975 og 1976. Dette gjelder også når partiet skal forsøke å bestemme hva slags paroler som 

er best å bruke under 1. mai. Som tidligere nevnt var AKP (m-l) særlig imot paroler som 

                                                 
218 Kvinnefronten. Plattform og vedtekter og andre vedtak fra Kvinnefrontens 3. landsmøte 7. og 8. februar (Oslo: 

Kvinnefronten i Norge, 1976), 3. 
219 Ellen Aansen, Vi er mange 1 1976.   
220 «SV-ledelsen og abort: Fra tomme løfter til full forvirring», Klassekampen 13.07.76, 13. 
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Nyfeministene hadde brakt inn og som vakte stor oppsikt hos flere som så de. Men også paroler 

som «Kvinnekamp er klassekamp» ble av enkelte regnet som opportunistisk.221 Konsekvensen 

av «tesene» og fokuset på revisjonisme, gjorde at det ble en slags kamp om å være den reneste 

og rødeste og å kunne se det revisjonistiske i alt.   

 

4.4 Våler-saken 

I 1975 mistet 13 kvinner ved Våler Skurlag på Braskereidfoss jobben. Bedriften hadde tidligere 

varslet om rasjonaliseringer, men det ble lovet en naturlig avgang. Likevel mistet 17 jobben – 

hvorav 13 var kvinner – på bakgrunn av det som ble kalt for en sosial løsning. Siden det var 

menn som ble regnet som hovedforsørgere, anså de det viktigere at de beholdt jobben enn at 

kvinnene gjorde det. Saken skapte store sjokkbølger – ikke bare i AKP (m-l) – men i hele det 

norske samfunnet ettersom mange anså likestillingen til å ha nådd et punkt hvor avskjedigelse 

på bakgrunn av kjønn ikke lenger fant sted.222 Kvinnene gikk til sak for usaklig oppsigelse, men 

møtte mye fiendtlighet fra sine mannlige kolleger ved skurlaget. Ved to tilfeller arrangerte 

mennene «sit-down-protester» mot at kvinnene skulle få jobben sin tilbake.223 Kvinnefronten 

tok aktivt del i denne konflikten. Sammen med de oppsagte kvinnene, holdt de et møte på 

Braskereidfoss om kvinners rett til arbeid. Her stemmes det over kvinnenes sak – av 148 ansatte 

som møtte opp, stemte 35 i kvinnenes favør.224  

Våler-saken ble en symbolsak for AKP (m-l) fordi de hevdet at kvinnene ble undertrykt 

både som kjønn og som klasse, og at saken ga uttrykk for dette. Den slås opp stort i 

Klassekampen og var forsidesak i flere omganger i perioden saken pågikk.225 I SKAU-møtene 

pålegges AKP (m-l)s fraksjon i Kvinnefronten å ta hånd om Våler-saken fordi ledelsen anså 

saken som en god mulighet til å slå røtter blant arbeiderkvinnene.226 Kvinneutvalget var også 

koblet på saken, men de ble anklagd for å ha et dårlig grep om den. Konsekvensen var at 

Kvinneutvalget måtte gjøre «sjølkritikk». Det står ikke hva det svake grepet innebærer. 

Ledelsens grep både om Kvinneutvalget og om Kvinnefronten kan dermed ses tydelig i disse 

møtene.  

                                                 
221 Anna, «Kvinneparola 1. mai er opportunistisk!», Tjen folket mai 1976, 20. FAP. 
222 Aanesen et al., Vi var mange, 126−128. 
223 «Tretten kvinner fra Våler sa nei» fra Kampdager. http://www.kampdager.no/tilbakeblikk/valer.html 
224 Aanesen et al., Vi var mange, 130−131. 
225 Første gang den er forsidesak er 14.05.1975, men den dukker også opp 21.05.1975 og 09.07.1975. 
226 Kadermøte, 12.05.1975. AAB. 
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Interessant nok ble ikke Våler-saken omtalt i internavisa Tjen folket i løpet av 1975.227 

Saken ble derimot tatt opp i Røde Fane. Forfatteren G.F. skrev om saken i lys av Maos 

«tolinjekamp». I dette tilfellet redegjøres det om de to linjene i kampen for 

kvinnearbeidsplassene. Artikkelen gikk dypere inn i hvordan den riktige holdningen – den 

proletære holdningen – i saken var å ikke støtte noen typer for oppsigelse eller permittering. 

Dersom man anså kampen for arbeidsplasser som en kamp mellom kvinner og menn, tenkte 

man borgerlig.228 For AKP (m-l) var det viktig å understreke at det ikke var kvinnebevegelsens 

oppgave å kjempe mot de mannlige arbeiderne ved Våler Skurlag. Det var ikke mennene som 

hadde fått de 13 kvinnene sparket, men monopolkapitalen som i dette tilfellet var representert 

ved Norske Skogindustrier A/S.229 Å anse menn som hovedfienden, var et reaksjonært 

kvinnesyn som ville splitte kampenheten som eksisterte innad i arbeiderklassen. Etter at saken 

var avsluttet i juni, ble ansvaret flyttet over til Kvinneutvalget og Kvinnefronten, og det er 

legitimt å anta at saken og håndteringen ble videre diskutert der.  

 Denne saken er et godt eksempel på hvordan AKP (m-l) vrir på en sak for å få den til å 

passe inn i egen agenda. Våler-saken satte en støkk i det norske folk, som trodde at åpenbar 

kvinnediskriminering i arbeidslivet ikke lenger var et problem i 1975. Saken fikk derfor mye 

oppmerksomhet i alle medier. Men AKP (m-l) var de eneste som gjorde saken om til et 

arbeiderklasse-problem. De satte Kvinnefronten og Kvinneutvalget på saken og benektet 

dermed ikke at det var et kvinneproblem, men de gikk også hardt ut mot å tolke det kun som et 

kvinneproblem. Oppsigelser og permittering var problemet, og det rammet hele 

arbeiderklassen. Selv når saken fikk en løsning og seks av kvinnene fikk jobben tilbake på 

bakgrunn av ansiennitetsprinsippet, var AKP (m-l) misfornøyde med at noen i det hele tatt ble 

sagt opp. Våler-saken brukes for å fremme AKP (m-l)s ideologi som bygger på at kvinnekamp 

er klassekamp. At kvinnekampen fikk et klasseperspektiv hadde blitt gjort tydelig i 

prinsipprogrammet og nedprioriteringen av kvinnepolitikken som fulgte. Saken er også et godt 

eksempel på hvordan AKP (m-l)s retorikk stadig ble mer synlig i Kvinnefrontens uttalelser. I 

Klassekampen uttaler en fra Kvinnefrontens Faglige Utvalg (KFFU) seg om Våler-saken:  

 

Vi prioriterer dette veldig høyt. Nettopp fordi saka er veldig viktig sett i sammenheng med kampen mot 

den reaksjonære ideologien som binder kvinner til hjemmet, og som monopolkapitalen bruker dem aktivt 

                                                 
227 Tjen folket nr. 7 fra september 1975 er riktignok ikke tilgjengelig på FAP, men innen september er saken over 

og sjansen for at den ble skrevet om i dette nummeret, er derfor svært liten.  
228 «To linjer i kampen for kvinnearbeidsplassene», Røde Fane 4 1975, 66. FAP. 
229 AKP (m-l)s Kvinneutvalg, Reis kampen blant arbeiderkvinnene, 147. FAP. 
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som metode for splittelse ved Skurlaget. Kampen om å beholde arbeidsplassene gjelder både kvinner og 

menn, uansett om det er kvinnene som blir sparka. Monopolkapitalen skal ikke kunne splitte opp 

arbeiderklassen ved å splitte oss som kjønn, og vi må heller ikke tillate oppsigelser og permitteringer 

overhodet!230  

 

Denne uttalelsen vitner om at AKP (m-l)s ideologi har infiltrert Kvinnefronten. KFFU brukte 

begrep som «reaksjonær ideologi» og «monopolkapital» som umiskjennelig er ml-språk. 

Uttalelsen viser hvordan Kvinnefronten fungerte som AKP (m-l)s utøvende organ for 

kvinnepolitikken. Ikke lenge etter forsøker AKP (m-l) å forhindre at det er «mas» i 

Kvinnefronten om AKP (m-l)s linjeskifte, og dermed Kvinnefrontens linjeskifte.231 Dette viser 

ikke bare at partiet var fullt klar over at Kvinnefronten ble sett på som en frontorganisasjon, 

men også at det aktivt forsøkte å motarbeide anklagene. 

 

4.5 Oppsummering 

I dette kapittelet har jeg skildret konsekvensene venstrevridningen fikk for kvinnepolitikken i 

AKP (m-l). Venstrevridningen partiet tok var en konsekvens av de «høyreavvikene» de selv 

mente de hadde begått. Det var særlig Kvinnefronten som fikk gjennomgå for å ha sluppet 

revisjonismen inn i kvinnepolitikken og dermed egenhendig sørget for at kvinnepolitikken ikke 

hadde fått det gjennomslaget som partiet hadde forventet. Spesielt gikk kritikken utover to 

enkeltindivider, Kitty Strand og Gro Hagemann, som begge hadde hatt sentrale roller i partiet 

og i fronten. Ettersom disse to ble syndebukkene, var det lett for den nye partiledelsen – hvorav 

svært mange var fra den første Sentralkomiteen – å fraskrive seg ansvaret for feil som var gjort 

og legge opp en ny «riktig linje» for kvinnepolitikken. Antallet kvinner i Sentralkomiteen går 

også kraftig ned; kvinnene går fra å utgjøre 1/3 til å utgjøre 1/8. Det er påfallende at det ikke er 

noen reaksjoner som kommer fra kvinnene som satt i de ledende posisjonene fram til dette 

tidspunktet. Hvorfor ingen av kvinnene sa noe, har jeg vist fire plausible grunner til; (1) Det var 

vanskelig å argumentere mot den nye «riktige linja» uten å selv bli klassifisert som 

høyreavviker; (2) Det nye sikkerhetsdirektivet innebar at det var vanskelig å vite hvem som 

faktisk befant seg i de ulike utvalgene; (3) Kvinnene ledet mange lokallag og befant seg slik i 

ledende posisjoner, selv om de ikke nødvendigvis var representert i store tall i de øverste 

                                                 
230 «- En seier i Våler vil bli et viktig steg fremover!», Klassekampen 14.05.1975, 8. 
231 SKAU-møte, 15.01.1976. AAB. 
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organene; (4) En kognitiv dissonans kan ha oppstått som gjorde at kvinnene valgte å ignorere 

ubalansen som oppstod da Sentralkomiteen ble en mannsbastion.  

Det ideologiske grunnlaget for utformingen av kvinnepolitikken gjennomgår også 

endringer i denne perioden. Prinsipprogrammet fra 1976 er drastisk annerledes enn 1973-

programmet, særlig når det gjaldt kvinnenes rolle. Kvinnekamp og kvinners frigjøring går fra å 

ha en sentral plass i politikken til å bli satt under et ymse-punkt for flere typer undertrykkelse. 

Viktige saker for kvinnefrigjøring er helt fjernet. Kvinnepolitikken ble kun regnet som en 

kvinnesak fra dette tidspunktet, og forsvinner derfor ut av SKAU- og AUAU-møter. Fra 1975 

og utover blir grepet AKP (m-l) har om Kvinnefronten stadig mer synlig. Frontens opprinnelige 

apolitiske syn ble i økende grad mer likt AKP (m-l)s syn. Kvinnefronten ble i denne perioden 

det operative organet for kvinnepolitikken til AKP (m-l), noe som skal bli enda mer tydelig i 

de neste årene.  

 

  



65 

 

5 1977–1979: Partikrisa  

EN IDEOLOGISK OG ØKONOMISK KRISE  

 

Etter å ha hatt en lengre periode med suksess og økende medlemstall, møter AKP (m-l) på en 

tyngre periode som er preget av medlemstrøbbel, ideologiske utfordringer og økonomiske 

problemer. Dette fører til at partiledelsen får mye å hanskes med i perioden, og konsekvensene 

er blant annet at det stramme grepet om kvinnepolitikken og Kvinnefronten sakte men sikkert 

løsner opp. Derfor finner man langt flere diskusjoner rundt AKP (m-l)s forhold til 

Kvinnefronten og bruken av Kvinnefronten som den operative kvinnepolitikken mellom 1977 

og 1979 enn tidligere.  

Dette kapittelet skal vise hvordan kritikken blomstret opp og pekte mot et gryende 

opprør fra enkelte av kvinnene i partiet. Jeg vil først forklare hvorfor AKP (m-l) havnet i 

krisesituasjon i 1977, og videre hvordan det bygde seg opp fram til 1979. Deretter vil jeg legge 

fram ulike situasjoner for å vise hvordan det indre debattklimaet gradvis endret seg innad i 

partiet. Kvinnefrontens, og AKP (m-l)s, viktigste kvinnesaker og seire vil dernest presenteres i 

en egen seksjon. Til slutt har jeg viet en egen del til diskusjonene som foregikk mellom AKP 

(m-l) og Kvinnefronten, og debatten om hvorvidt Kvinnefronten hadde for tette bånd til partiet. 

Denne perioden er den eneste i den kronologiske inndelingen som ikke bygger på et nytt 

prinsipprogram, men det er likevel endringer som skjer i denne perioden som gjør at den er 

interessant som et eget kapittel. 

 

5.1 Krisa i partiet og kvinnepolitisk diskusjon 

I 1977 gikk Klassekampen fra å være en avis som kom ut to ganger i uka til å bli en dagsavis. 

Denne bragden ble blant annet gjort mulig ved at medlemmene i partiet donerte egne penger til 

å skaffe en rotasjonspresse som skulle benyttes av Duplo Trykk AS.232 Innsamlingskampanjen 

                                                 
232 Det viktigste for AKP (m-l) var at avisa ikke mottok statsstøtte fra «det borgerlige systemet» fordi å motta 

penger for å drive avisa ville være å ta imot «judas-penger» (Rune Ottosen og  Bjørn Westlie, «Da 'Klassekampen' 

ble dagsavis: Eller hvorfor ingen kan starte dagsavis i Norge uten en fanatisk vilje til å lykkes», i (ml), red. Terje 

Tvedt (Oslo: Ad Notam, 1989), 192). Derfor satte de i gang en radbrekkende innsamlingsaksjon som lente seg på 

kadrenes godvilje og lojalitet til partiet for å tjene inn nok penger innen den satte fristen. Partiet endte likevel opp 

med å ta imot statsstøtte fra 1979. Dette var åpenbart vanskelig for mange å svelge, og skapte en stor debatt innad 
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for å starte en dagsavis hadde begynt i 1976, og det ble samlet inn en million kroner fra 

medlemmene i løpet av fem måneder.233 Det innebar også at de som jobbet i avisa fikk særs 

dårlig lønn, en lønn som ofte var mer av symbolsk art, i starten av dagsavisas levetid. Hensikten 

var at den skulle fungere som en hovedavis for medlemmene. Slik skulle de gjøre de andre 

«borgerlige» avisene til sideordnete aviser. Den skulle også være et redskap for partiet. Ifølge 

Alf Skjeseth fungerte avisa hovedsakelig kun som det siste.234 Redaksjonen i avisa hadde ikke 

mye spillerom ettersom SKAU sine direktiver var rådende. Et redigeringsdirektiv skrevet av 

SKAU, uttalte blant annet at: «Partiledelsens stoff skal inn. Ingen endringer tillatt uten ledelsens 

godkjenning, heller ikke oppdeling og mellomtitler. Alle løpende pålegg fra partiledelsen 

muntlig eller skriftlig skal inn snarest.»235 Dette viser hvor sterk kontrollen til partiledelsen var 

over kanalene som kommuniserte med medlemmene. Men overgangen til dagsavis brakte også 

med seg problemer for AKP (m-l).   

 I 1978 var Duplo og Klassekampen fire millioner i minus.236 Konsekvensene av 

mangelen på penger ble at flere måtte forlate jobbene sine og at flere lokalkontorer ble nedlagt. 

Det rammet også de som var ute i permisjon, blant annet måtte en av de kvinnelige journalistene 

som var i mammapermisjon også gå.237 For å unngå å miste den store prestasjonen som var 

dagsavisa Klassekampen, satte partiet i gang nok en radbrekkende innsamlingsaksjon på 

bekostning av medlemmenes inntekter. Forlaget Oktober, AKP (m-l)s eget forlag, stod også på 

vaklevoren grunn på grunn av økonomiske problemer.  

 Det var ikke bare ei økonomisk krise i ml-bevegelsen. Krisa i AKP (m-l) kom også av 

ei generell krise i den kommunistiske verden. Mao døde i 1976, og like etterpå brøt sosialismens 

fyrtårn, Albania, med Kina. Bruddet med Albania ble forklart ved at landet hadde gjennomgått 

en kontrarevolusjon og at det derfor var nødvendig for de to landene å bryte med hverandre.238 

Dermed ble det også naturlig for AKP (m-l) å bryte med Det albanske arbeiderparti. Vietnam 

gikk i 1978 til angrep på Kambodsja, begge var foregangsland for maoister. AKP (m-l) sendte 

en partidelegasjon til Kambodsja like før invasjonen fra Vietnam for å møte Pol Pot. Selv om 

nesten hele verden hadde forstått at situasjonen i Kambodsja var prekær, kunne 

                                                 
i partiet hvorvidt man burde legge ned Klassekampen som dagsavis (Ottosen og Westlie, «Da 'Klassekampen' ble 

dagsavis», 194). 
233 Folkvord, Rødt!, 120. 
234 Skjeseth, Sykle på vatnet, 44−58. Skjeseth jobbet selv i Klassekampen og var med på overgangen fra en ukesavis 

til en dagsavis.  
235 Redaksjonen, «Viktige prinsipper i redigeringa av KK som 16 siders dagsavis», Tjen folket 1 1978, 27. FAP. 
236 Steigan, En folkefiende, 355. 
237 Sjøli, Mao, min Mao, 146. 
238 Knutsen, «Sannhetsministeriets framvekst og sammenbrudd», 154. 
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partidelegasjonen selv melde at alt stod bra til i landet.239 I det hele tatt stod AKP (m-l) overfor 

en ideologisk krise hvor land de tidligere hadde sett opp til, brøt med maoismen. Partiet måtte 

stadig finne opp nye forklaringer for hvorfor de ikke lenger kunne støtte andre maoistiske 

partier. Det var en heseblesende periode både for ledelsen som måtte finne forklaringer, men 

også for medlemmene å holde tritt med hvem man støttet fra en dag til en annen.  

 Videre ble partiet drevet av en ekstrem frykt for en nært forestående verdenskrig. Særlig 

var partiledelsen bekymret for angrep fra Sovjet. Dette førte til at man valgte å klassifisere 

medlemmene i kjente og ikke-kjente medlemmer. Tanken var at de ikke-kjente medlemmene 

skulle ivareta partiet når krigen brøt ut.240 Målet var at flertallet skulle bli en del av den helt 

skjulte gruppa som ikke skulle anerkjenne at de var medlemmer av partiet. De kunne hverken 

abonnere på Klassekampen eller ha kontakt med andre kjente medlemmer av AKP (m-l).241 Det 

ble aldri så ekstremt at flertallet av medlemmene nærmest gikk under jorda, men noen av de 

andre kategoriene innebar at medlemmene slutte å gå med klær eller ha en hårstil som kunne 

forbinde dem til partiet ble vanligvis gjennomført. Medlemmene i partiet etterfulgte direktivet 

uten å klage. Krigssituasjonen må ha føltes kritisk. Men partiet fremdeles var sterkt preget av 

venstrevridningen, og det er lite sannsynlig at medlemmene i denne perioden turte å si imot i 

frykt for at det ville blitt oppfattet som et høyreavvik. 

 Krisa gikk også inn på partiledelsen. I 1979 gir Tron Øgrim ut boka Marxisme – 

vitenskap eller åpenbaringsreligion?. Boka fremstår som et privat oppgjør med den politikken 

som partiet tidligere hadde ført, men den kan nok også anses som Sentralkomiteens forsøk på 

å innrømme noen av feilene som var blitt gjort. Selv om boka ikke tar for seg kvinnepolitikken, 

så var den likevel et viktig tilskudd til perioden fordi den gir uttrykk for hvordan det stod til i 

partiet. Krisesituasjonen hadde fått flere til å tvile på det ideologiske grunnlaget i partiet, og 

boka er således et forsiktig forsøk fra partiets sjefsideolog på å endre på den gjeldende 

ideologien. Boka ble skrevet etter at det ble klart for partimedlemmene at ledelsens linje ikke 

alltid var den «riktige linja», og at det blodharde slitet de hadde lidd for Klassekampen kunne 

ha vært en fadese. Alle disse faktorene ga grobunn for et gryende opprør blant noen av kvinnene 

i AKP (m-l). 

                                                 
239 Sjøli, Mao, min Mao, 154. 
240 SKAU, «Direktiv om klassifisering av medlemmer», 1978. FAP. 
241 Ifølge Finn Sjue, tidligere SKAU-medlem, skulle det være enda en skjult gruppe som kun SKAU hadde 

kjennskap til. Denne gruppa skulle melde seg ut av partiet og inn i en annen organisasjon som partiet gjerne skulle 

hatt innsideinformasjon om. Målet skulle ikke være å sabotere, men å samle inn nyttig informasjon til partiet. 

Resultatene av infiltrasjonene hadde vært knappe, hevdet Sjue (Kolmannskog, «Ideologisk leierskap i den norske 

ml-rørsla», 78). 
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 Perioden 1977–1979 er preget både av forsøk på å verve medlemmer og å beholde de 

som allerede var medlemmer. Tidligere medlemmer har beskrevet det å være med i AKP (m-l) 

som å løpe en maraton, og denne perioden var intet unntak.242 Noen steder slapp de likevel opp, 

og i denne perioden ble det tydelig gjennom kritikken som sakte men sikkert fikk slippe til i 

partiets internblad Tjen folket. Hovedtendensen var likevel å stramme tøylene for å hindre 

splittelse, ikke bare blant medlemmene, men også i ledelsen. Dette manifesterte seg i måten 

partiet drev politikken på. I denne perioden var det spesielt tydelig at partiledelsen ønsket å 

stramme grepet om de sidene av politikken som de ikke hadde hatt kontroll over. Dette gjaldt 

blant annet kvinnepolitikken og en av løsningene var å igangsette en obligatorisk partidiskusjon 

rundt denne.  

Temaet for partidiskusjonen var kvinnepolitikken og masselinja, og hadde tittelen 

«Avvis sekterismen – rekrutter i masseomfang til KF-gruppene». Artikkelen kritiserte både 

Kvinnefrontens manglende evne til å ta opp i seg nye medlemmer og til å bringe dem inn i 

varmen når de hadde blitt medlemmer. Særlig fikk daghjemsaksjonen til Kvinnefronten 

gjennomgå ettersom fronten hadde samlet inn langt flere underskrifter enn de hadde fått nye 

medlemmer. At Kvinnefronten ikke gjorde noe mer ut av aksjonen var dermed et uttrykk for 

sekterisme og høyreavvik. Det gjorde også at fronten fremstod som en eliteorganisasjon som 

kun ivaretok enkeltes synspunkter på kvinnekampen. Argumentet var at kvinner hadde behov 

for en egen organisasjon på grunn av den særegne undertrykkingen de opplevde, og 

Kvinnefronten hadde ikke klart oppgava med å agitere og organisere slik AKP (m-l) ønsket at 

de skulle. Igjen tok kritikken også opp frontens manglende evne til å ta stilling til 

antiimperialismen og internasjonale spørsmål.243  

 Artikkelen ble publisert på bakgrunn av klager som partiet hadde mottatt, og ved å 

publisere denne ønsket det å vise at partiledelsen tok kvinnepolitikken seriøst. Dette gjorde de 

ikke ved å ta stilling til egen kvinnepolitikk, men Kvinnefrontens. Det viser igjen hvordan 

Kvinnefronten var AKP (m-l)s operative kvinnepolitiske organ. Ettersom artikkelen var 

utgangspunktet for en partidiskusjon, fulgte det med spørsmål som skulle diskuteres. Blant 

disse var spørsmålene: «Hva hindrer masserekruttering til KF i dag?» og «Åssen skal vi 

redusere revisjonistenes innflytelse i kvinnebevegelsen drastisk?». På denne måten forsøkte de 

å legge til rette både for en masserekruttering til fronten, men det var også en måte å sikre at 

ml-erene i fronten kunne beholde makten. Partidiskusjonen fant sted samtidig som 

                                                 
242 Intervju med Gulbrandsen, 14.09.18. 
243 «Til partidiskusjonene i juni om kvinnepolitikk og masselinja», Tjen folket juni 1977, 5–7. FAP. 
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Kvinnefronten inngikk et tverrpolitisk samarbeid i kampen mot porno og prostitusjon og fikk 

et oppsving i medlemstallet. Derfor fremstår denne diskusjonen som et ledd i kampen mot 

revisjonisme, hvor AKP (m-l) kjempet hardt for å unngå at revisjonistene overtok makten i 

Kvinnefronten. Kampen mot revisjonisme la grunnlaget for mange av de inngrepene partiet 

gjorde i fronten på 1970-tallet.  

 AKP (m-l) diskrediterte tidligere kvinnepolitisk studiemateriale i 1976, noe som 

innbefattet en bok og flere kvinnenumre fra tidsskriftet Røde Fane. Artikkelen som kom ut i 

1977 har derfor ingen referanser til de vante kvinnenumrene. I stedet skulle artikkelen «For full 

kvinnefrigjøring» fra Røde Fane 6 1976 være studiemateriale, en artikkel som hadde gått hardt 

ut mot tidligere tolkning av kvinnepolitikken. Men grunnet nye sikkerhetsregler i partiet, hadde 

flere brent denne utgaven av Røde Fane og hadde dermed ikke tilgang til studiematerialet. 

SKAU tok selvkritikk for at de som hadde fulgt en «sunn sikkerhetsrutine» hadde kastet denne 

utgaven og lovet bedring.244 For å finne annet studiemateriale måtte medlemmene tilbake til 

klassikerne som var skrevet av ideologiens foregangsmenn – de måtte tilbake til kildene. Slike 

situasjoner viser hvor vanskelig det var å følge den «riktige linja» i partiet. Det var riktig å 

brenne numre i henhold til sikkerhetsdirektivet, men det må ha vært vanskelig å vite hvilke 

numre man skulle beholde for videre studier. 

I Tjen folket gikk debattene hett for seg rundt hva som nå var den «riktige linja». 

Kvinnefronten ble blant annet kritisert for måten de hadde forsøkt å verve kvinner til FFFs 1. 

mai-tog, noe som skiller seg fra det tidligere standpunktet om at Kvinnefronten ikke vervet nok 

kvinner til FFFs 1. mai-tog.245 Partiet var stadig inne for å endre på Kvinnefrontens føringer 

fordi de ikke stemmer overens med den reviderte «riktige linja» i partiet. De var derfor inne i 

fronten i 1978 for å endre på en parole som gjaldt selvbestemt abort og abortnemnder.246 I 

samme nummer ble det også skrevet om hvordan det ikke hadde vært åpent for uenigheter i 

Kvinnefronten, noe som hadde fungert hemmende.247 Det er derfor særlig interessant at de grep 

inn for å endre en parole som de var uenige med samtidig de kritiserte fronten for å ikke åpne 

for debatt. November-nummeret av Tjen folket i 1977 var spesifikt skrevet til de som jobbet 

                                                 
244 «Kritikk til SKAU», Tjen folket mai 1977, 21.; SKAU ved formannen, «Svar», Tjen folket mai 1977, 22. FAP. 
245 Karin, «Kvinnene og 1. mai», Tjen folket 1 1978, 17−18. FAP. Faglig fronts 1. mai-tog ble regnet som det 

«riktige» toget å gå i hvis man skulle gå i tog 1. mai. Kvinnefronten hadde sluttet seg til dette toget tidligere, men 

ikke alle medlemmene fronten var enige om deltakelse i akkurat dette toget. Derfor hadde dette ført til store 

diskusjoner blant medlemmene om man var nødt til å gå i FFF-toget dersom man skulle gå i tog eller om man 

kunne velge andre seksjoner å gå i.   
246 «8. mars 1978», Tjen folket november 1977, 14. FAP. 
247 «Studieopplegg for kvinnearbeidet», Tjen folket november 1977, 16. FAP. 
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med kvinnepolitikk i partiet og ga dermed en anelse om hva som nå var den nye «riktige linja» 

for partiets kvinnepolitikk.   

I løpet av 1977 og 1978 ble det tydelig av kvinnepolitikken ikke hadde høy nok prioritet 

hos partiledelsen. Dette blir delvis synlig gjennom møteprotokoller fra 1978 som ikke 

inneholder mye om kvinnepolitiske saker, men det blir også synlig gjennom en skriftlig 

prioriteringsliste som SKAU sendte til sitt universitetslag, Norges Kommunistiske 

Studentforbund (NKS).248 På lista over prioriterte saker står 8. mars og 1. mai helt nederst. 8. 

mars hadde fram til da vært et av de få områdene i kvinnepolitikken som partiledelsen 

kontinuerlig hadde hatt noe med å gjøre siden stiftelsen. SKAU argumenterte for den lave 

prioriteringen ved å si at hovedoppgava – å skape en revolusjonær studentpolitikk – var såpass 

viktig å vie sin fulle oppmerksomhet til, at man måtte la de andre sakene bli håndtert av noen 

få andre som kunne få sysle med disse sakene på egenhånd. Planen for hva som måtte gjøres 1. 

mai ble presentert, men ikke noe mer sies om 8. mars. Ettersom det ikke finnes stort annet 

skrevet om prioriteringen av kvinnepolitikken innad i AKP (m-l), kan det tolkes som at det rett 

og slett ikke var prioritert, og at argumentasjonen SKAU gir NKS for den lave prioriteringen 

av 8. mars, var den samme de ga resten av partiet. I 1979 blir det ikke skrevet noe i 

møteprotokollene til SKAU eller AUAU om 8. mars, noe partiet hadde gjort alle andre år.  Alt 

dette tyder på at kvinnepolitikken ikke er på radaren i 1979.  

 

5.2 Endring i det interne debattklimaet 

Krisa i partiet påvirket flere sider av partiets daglige drift. Venstrevridningen hadde strammet 

opp grepet om medlemmene, men krisa førte til at partiledelsen ble holdt opptatt. Derfor 

påvirket krisa det interne debattklimaet i partiet. Dette blir synlig gjennom kritikken mot 

partiledelsen som sakte begynte å slippe gjennom den strenge sensuren helt mot slutten av 1970-

tallet. Som vist over, hadde partiledelsen før brukt mye tid og plass på å kritisere 

kvinnepolitikken gjennom å kritisere Kvinnefronten. Men ettersom partikrisa stadig opptok mer 

tid, ble det mindre tid for ledelsen å holde igjen kritikken de fikk i retur. I Røde Fanes siste 

nummer i 1979 publiserte Gro Hagemann et innlegg som gikk hardt ut mot måten 

kvinnepolitikken hadde blitt prioritert i partiet.249 Under overskriften «AKP (m-l) og 

                                                 
248 Direktiv fra SKAU til NKS, februar 1978. AAB. 
249 Gro Hagemann, «AKP (m-l) og kvinnepolitikken: Partiprogrammet er dårlig, men det nye utkastet er enda 

verre», Røde Fane 8 1979, 32−35. FAP. 
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kvinnepolitikken: Partiprogrammet er dårlig, men det nye utkastet er enda verre» ble en debatt 

om kvinnepolitikken åpnet. Hagemann skrev om hvordan det fantes et avvik mellom praksis og 

teori når det gjaldt kvinnepolitikken i partiet. For eksempel ble det i forslaget til det nye 

prinsipprogrammet ikke vektlagt hvordan kvinner ofte trenger å fostres til ledende posisjoner i 

politikken. 1973 ble et notat skrevet om akkurat dette – at kvinner trenger å fostres til ledende 

stillinger, men innlegget fra Hagemann, og mangelen på kvinner i ledende posisjoner viser at 

partiet ikke hadde fulgt opp dette.  

Kritikken til Hagemann rettet seg også mot en økonomisering av kvinnekampen til AKP 

(m-l). Med dette mente hun at argumentene for kvinnekampen og hvorfor kvinnene er 

undertrykt i for stor grad lente seg på en økonomisk forklaring. I forslaget til det nye 

prinsipprogrammet for 1980 var kvinneundertrykkelsen kun forklart gjennom kapitalismen, til 

forskjell fra det gjeldende prinsipprogrammet som også anerkjente at kvinneundertrykkelsen 

var bredere enn kun en klasseundertrykking.250 Dette gikk også på akkord med innledninga som 

ble holdt under kvinnekonferansen i 1976 hvor innlederen vektla viktigheten av å se 

kvinneundertrykkelsen fra flere vinkler enn den økonomiske. Forslaget hadde altså kuttet enda 

mer ned på lengden enn prinsipprogrammet fra 1976, som allerede hadde blitt kuttet fra det 

opprinnelige programmet fra 1973. Hagemann bemerket også at det var svært få kvinner i de 

reelle maktposisjonene i partiet og at kvinnene var dem som ble satt til å passe barn og hus, 

mens mennene fikk de ledende posisjonene som ga både makt og prestisje.251  

Hagemann kom med fire forslag som hun mente burde inkluderes i den kvinnepolitiske 

linja: (1) at kvinner skulle være likestilt på alle områder; økonomisk, politisk, kulturelt, sosialt, 

militært, (2) at man måtte vise at likestilling ikke kunne oppnås under kapitalismen, (3) at man 

tok avstand fra ideologier som opprettholdt den samfunnsmessige særstillingen til kvinner og 

«de myke verdiene», (4) at man utarbeidet en konkret linje for husmødrene som ikke virket 

fordømmende; det var ikke kun full deltakelse i arbeidslivet som ville løse problemene til 

kvinnene i samfunnet.252 Hagemann mottok ikke et svar i 1979 ettersom hennes innlegg 

publiseres i siste nummer av Røde Fane før årsskiftet. Men debatten hun startet, skulle innlede 

det som i ettertid ble kjent som «Gaukatore-debatten», som skal drøftes mer inngående i neste 

kapittel.  

Kritikken mot kvinnepolitikken fortsatte i Klassekampen og Tjen folket. Kritikerne kan 

deles inn i to grupper; den ene gruppa kritiserte den nedprioriterte stillingen som 

                                                 
250 Landsmøtet i AKP (m-l) 1980: Framlegg til prinsipp-program, 1979, 6. FAP. 
251 Hagemann, «AKP (m-l) og kvinnepolitikken», 32–35.  
252 Hagemann, «AKP (m-l) og kvinnepolitikken», 35. FAP. 
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kvinnepolitikken hadde fått i AKP (m-l) fra 1975 og utover. Denne gruppa ønsket også at 

kvinnepolitikken ikke trengte å ha en forankring i andre temaer som partiet var opptatt av, som 

for eksempel anti-imperialisme eller en for sterk forankring i arbeiderklasseproblemer.253 Den 

andre gruppa kritiserer mangelen på kvinner i partiets ledende organer. Særlig gjaldt dette en 

artikkel som forsøkte å forklare hvorfor det var så få ledende kvinner.254 En gruppe kvinner 

som ble intervjuet forklarte hvor vanskelig det var med barn og planlegging av møter samt at 

mangelen på kvinner i ledelsen som kunne relatere seg til dette, gjorde at disse problemene ikke 

ble tatt opp. Denne artikkelen var den eneste som pekte på at det var få kvinner i ledelsen. 

 Hagemanns artikkel samt innlegg fra Klassekampen og Tjen folket peker mot et gryende 

kvinneopprør innad i partiet.  Hagemann har selv fortalt hvordan hun gradvis ble trukket inn i 

kvinnepolitikken igjen av Siri Jensen, som i denne perioden tok over som ansvarlig for 

kvinnepolitikken.255 Møteprotokoller fra SKAU og AUAU fra perioden 1977 til 1979 viser også 

at kvinnepolitikken hadde blitt nedprioritert. Møteprotokollene fra 1978 har ikke vært å 

oppdrive, men møteprotokoller fra de andre årene viser at kvinnepolitikken veldig ofte ble 

overført videre til Kvinneutvalget. Dette underbygger argumentene til Hagemann om at 

kvinnepolitikken hadde blitt en kvinnesak og noe partiet ikke interesserte seg for. Dette til tross 

for at partiet hadde forsøkt å gjøre det om til en partisak.  

Marxisme og kvinnefrigjering er tittelen på den nye kvinnepolitiske boka som utgis i 

1979.256 I motsetning til den forrige kvinnepolitiske boka, Reis kampen blant arbeiderkvinnene, 

var denne boka utgitt av AKP (m-l) og ikke kun Kvinneutvalget. På baksiden av boka 

proklameres det hvordan de marxistiske klassikerne kunne hjelpe til med å rydde opp i tankene 

slik at man får en styrket kvinnekamp. Dette alluderer til Maos utsagn om at alle tanker har en 

borgerlig side. Ved å bruke den nye kvinnepolitiske boka fra AKP (m-l) kunne man endre på 

den borgerlige slagsiden ved egne tanker når det gjaldt kvinnepolitikk. Denne argumentasjonen 

føyer seg også inn i «tolinjekampen». Den nye kvinnepolitiske boka fungerte annerledes enn 

den første ved at de kun valgte å legge ved utdrag fra tekstene til «de fem store». Det vil si at 

det ikke ble servert en lengre forklaring på kvinnefrigjøring og veien til kvinnekamp gitt av 

medlemmer i partiet. Det kan tolkes som om ledelsen slipper opp i kontrollen over narrativet til 

kvinnepolitikken ettersom perioden generelt er preget av et løsere grep om kvinnepolitikken.  

                                                 
253 Et eksempel på innlegg fra denne gruppa er Sisseline, «AKP (m-l) undervurderer kvinneundertrykkinga», 

Klassekampen 29.12.79, 17. 
254 «Hvorfor så få kvinner i ledelsen?», Tjen folket desember 1979, 12−14. FAP. 
255 Intervju med Hagemann, 21.08.18. 
256 Marx et al., Marxisme og kvinnefrigjering. Boka ble gitt ut i anledning 8. mars 1978. FAP. 
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Før landsmøtet i 1980 ble det invitert til debatter vedrørende det nye prinsipprogrammet 

og vedtektene. Møtet ble arrangert i november 1979, og debatten blir sammenfattet av 

programkomiteen og utgitt.257 I hovedsak handlet debatten om demokrati, sosialisme, 

demokratisk sosialisme og økonomi. Særlig var det debatten om demokrati og demokratisk 

sentralisme som opptok partiet i denne perioden, og det foregikk store diskusjoner rundt 

sosialismen før landsmøtet.258 Under en debatt om demokratisk sentralisme, uttalte «Pettersen» 

seg om kvinners stilling i partiet:  

 

Jeg har ikke undersøkt dette spørsmålet grundig, men jeg synes å kunne observere at det er færre ledende 

kvinner på ulike plasser i partiet nå enn tidligere. Jeg trur at familie, unger osv. har spilt en viss rolle her. 

Jeg trur mange kameraters holdning spiller en svært stor rolle. Jeg har hørt om tilfeller da kvinnelige 

kandidater til verv i partiet er blitt vraka til fordel for en mannlig kandidat fordi hun hadde unger og altså 

ikke tid til å ha vervet. Hadde en mann vært i tilsvarende situasjon, ville kameratene ha kjempa for at han 

skulle være villig til å ta på seg oppgava. Det som har skjedd, er at mange kvinner har degenerert 

politisk.259 

 

Pettersen tok dermed opp samme tema som Hagemann hadde gjort i artikkelen fra 1979. 

Pettersen fikk ikke gehør for sin bemerkning ifølge sammenfatningen. Diskusjonen gikk rett 

over i et annet problem. Likevel forsøkte Pettersen igjen å ta opp temaet ved å hevde at det var 

en generell mangel på skolering av medlemmer, og at dette ofte gikk utover kvinnene i partiet. 

Rune Ottosen kalte Pettersens bekymringer om manglende politiske meninger fra grunnplanet 

for «passé», og dermed forsvant diskusjonen om kvinners stilling i partiet igjen i en annen 

diskusjon.260 Selv om Pettersens meninger ikke fikk støtte som utløste diskusjon i 

programkomiteen er det likevel interessant å se at temaet blir tatt opp, sannsynligvis med 

medlemmer fra SKAU til stede. Pettersen ga uttrykk for meninger som hadde blitt tatt opp av 

flere kvinnelige medlemmer i AKP (m-l) i perioden, og det er påfallende at SKAUs medlemmer 

velger å ikke følge opp tråden videre.  

 

                                                 
257 Programkomiteen, Landsmøtet i AKP (m-l) 1980 – Prinsipp-programmet under debatt, (Oslo: Oktober), 1979. 

FAP. 
258 Brekke, Tron Øgrim, 242. 
259 Landsmøtet i AKP (m-l) 1980 – Prinsipp-programmet under debatt, 28. FAP. 
260 Landsmøtet i AKP (m-l) 1980 – Prinsipp-programmet under debatt, 28. FAP. 
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5.3 Kampen for selvbestemt abort, mot porno og 

prostitusjon 

30. mai 1978 ble loven om selvbestemt abort fram til uke 12 vedtatt med én stemme flertall.261 

Kampen hadde tidvis blitt kjempet i AKP (m-l), men den hadde stått spesielt sterkt i 

Kvinnefronten. I Klassekampen skrives det om de sosialistiske partiene som først nå hadde 

begynt å kjempe for arbeiderkvinners rettigheter, mens det ble ment at AKP (m-l) alltid hadde 

hatt disse intensjonene. AKP (m-l) var fornøyde med utfallet, men ønsket fremdeles å kjempe 

mot reservasjonsretten.262 Kvinnefronten hadde også samme innstilling som AKP (m-l) – 

kampen var ennå ikke vunnet.  

I 1978 utga Kvinnefronten et debatthefte om abort som tok for seg de nye rettighetene 

til kvinnene og hvordan legene fremdeles kunne forsøke å motvirke aborten kvinnene søkte.263 

Heftet forklarte hovedgrunnene til at kvinner søker abort, basert på en undersøkelse gjort i 1975. 

Den vanligste grunnen skal ha vært at kvinnen ikke lenger hadde et forhold til barnefaren eller 

var i et vanskelig forhold. Deretter var det andre grunner som arbeid eller utdanning, eller at 

kvinnen ikke ønsket flere barn. 264 Retorikken Kvinnefronten benyttet i forbindelse med 

abortkampen, vitner om at fronten stadig tok mer avstand fra AKP (m-l)s «riktige linje». I AKP 

(m-l) ble abortsaken sett på som viktig for arbeiderklassen fordi tilgang til selvbestemt abort 

ville bidra til å sikre arbeiderklassens levestandard.265 Heftet til Kvinnefronten vitner om at 

levestandard ikke var den viktigste grunnen til at kvinner ønsket å ta abort, og dette betydde at 

det ikke nødvendigvis kunne ses i AKP (m-l)s arbeiderklasseperspektiv, men måtte vurderes i 

et kvinneperspektiv. Abortsaken hadde forsvunnet ut av AKP (m-l)s prinsipprogram i 1976 og 

kampen for selvbestemt abort ble hovedsakelig kjempet gjennom Kvinnefronten. Ettersom 

kampen for selvbestemt abort hadde en samlende effekt på kvinnebevegelsen, kan det ha vært 

at AKP (m-l) mistet potensielle medlemmer fordi de nedprioriterte saken så kraftig i en periode 

hvor den stod sterkest i samfunnet.  

I 1977 ble kampen mot porno og prostitusjon for alvor satt i gang. Kampen ble utløst av 

aksjonen på Holmenkollbanen, og denne kampen et er godt eksempel på interaksjonen mellom 

AKP (m-l) og Kvinnefronten som partiets utøvende kvinnepolitiske organ. Saken handlet om 

                                                 
261 Aanesen et al., Vi var mange, 79. 
262 «En seier er oppnådd – men kampen er ikke slutt», Klassekampen 01.06.79, 8−9. Reservasjonsretten var de 

konservative legenes siste mulighet til å slippe å henvise til abortklinikker. Dersom man hadde en legitim grunn, 

kunne man reservere seg fra å henvise kvinnene til steder som utførte abort. 
263 Kvinnefronten, Abort: Et debatthefte fra Kvinnefronten, 1978. AAB. 
264 Kvinnefronten, Abort, 24. AAB. 
265 AKP (m-l)s Kvinneutvalg, Reis kampen blant arbeiderkvinnene, 154−155. FAP. 
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reklameplakater med det som ble oppfattet som pornografisk materiale av kvinner. Enkelte som 

jobbet ved Holmenkollbanen valgte å rive ned plakatene fordi de ikke ønsket pornografiske 

plakater på arbeidsplassen. Kvinnene som gjorde dette ble kalt både for hysteriske og for 

mannshatere. De fikk streng beskjed av de tillitsvalgte og ledelsen i Holmenkollbanen om å la 

være. To kvinner, Liv og Rannveig, mistet til slutt jobben for å ha revet ned plakater, men de 

fikk til gjengjeld massiv støtte i samfunnet. Kvinnefronten inngikk et samarbeid sammen med 

flere andre kvinneorganisasjoner med målsettingen: «Nei til kvinnediskriminerende reklame på 

offentlig sted! Liv og Rannveig tilbake i jobb!».266 Aksjonen var ikke planlagt av Kvinnefronten 

eller AKP (m-l), men begge var raske til å støtte aksjonen og kvinnene som hadde mistet 

jobben.267 Grunnen til at denne aksjonen ble så viktig for AKP (m-l) og Kvinnefronten, var 

kombinasjonen saken hadde av retten til arbeid og salg av kvinnekroppen. På mange måter var 

pornokampen også et frigjøringsprosjekt hvor man tok et oppgjør med både puritanismen og 

pornoindustrien. Debatten rundt pornografi og prostitusjon satte også i gang en debatt rundt 

seksualitet. Kampen passet perfekt inn i AKP (m-l)s arbeiderklasseperspektiv.  

 Kampen mot porno hadde en samlende effekt på kvinneorganisasjonene. Kvinnenes 

Fellesaksjon mot Pornografi (KFP) ble initiert av Senterkvinnene, og bestod på et tidspunkt av 

medlemmer fra Kvinnefronten, Nyfeministene, Norges Husmorsforbund, Norges Kvinnelig 

Agronomlag, Norskes KFUK (Kristelig Forening for Unge Kvinner), Norske Kvinners 

Sanitetsforening og SV. De viktigste parolene var «Nei til salg av kvinnekroppen», «Spekulativ 

bruk av kvinnekroppen er en nedvurdering av kvinner som mennesker», «Nei til pornoens 

utnytting av lesbiske og andre minoriteter» og «Skikkelig håndheving av forbundet mot 

hardporno».268 Det første arbeidsutvalget hadde altså et bredt spekter av ulike politiske og 

religiøse oppfatninger, men alle var kvinneorganisasjoner. Samarbeidet mellom de ulike 

kvinneorganisasjonene varte ikke lenge. Grunnene til at flere kvinneorganisasjoner trakk seg ut 

var tosidige; enten så var tilbaketrekkingen religiøst begrunnet eller så var det politisk 

begrunnet med at avstanden i meninger ble for stor.269 Av de nye kvinneorganisasjonene var 

det til slutt kun Kvinnefronten som stod igjen. For Kvinnefronten viste tilbaketrekningen seg å 

være en fordel fordi den var en av de få organisasjonene som hadde politisk erfaring og den var 

                                                 
266 Aanesen et al., Vi var mange, 266−267. 
267 Kvinnefront 4 1977, 4. AAB. 
268 Aanesen et al., Vi var mange, 277−278. 
269 Korsvik, «Kvinnekamp!», 174. Med religiøst begrunnet menes at flere av de nye ikke-religiøse 

kvinneorganisasjonene ikke klarte å forene sine tanker om seksuell frigjøring med de mer konservative tankene til 

de kristne kvinneorganisasjonene, og derfor valgte å trekke seg ut (Haukaa, Bak slagordene, 170).  
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derfor godt forberedt da den politiske plattformen til KFP skulle formes. Grunnet dette fikk 

Kvinnefronten i hovedsak gjennomslag for sin innramming av kampen mot pornografi.270  

 Samarbeidet med andre kvinneorganisasjoner gikk derimot direkte imot AKP (m-l)s 

taktikk. Særlig etter venstrevridningen hadde partiet trukket seg tilbake fra samarbeid med 

andre partier og organisasjoner. I de tilfellene ml-medlemmene befant seg i andre 

organisasjoner, skulle de forsøke å gå inn i ledelsen for å sørge for at AKP (m-l)s linje ble fulgt 

opp. I vedtektene stod fremdeles punktet om forpliktelsene medlemmene tok på seg ved å være 

med i andre organisasjoner enn AKP (m-l):  

 

§22. AKP(m-l)s medlemmer plikter å delta i masseorganisasjoner for å kjempe lojalt for arbeiderklassens 

og folkets langsiktige og kortsiktige interesser der. […] Partimedlemmer som arbeider i andre 

organisasjoner er underordnet partiets demokratiske sentralisme. De er underordnet partiet som helhet og 

skal underordne seg partiets organer på sitt plan og samvittighetsfullt utføre direktiver fra dem. AKP (m-

l)s medlemmer og fraksjoner i parlamentariske forsamlinger er alltid og i alle saker underordnet 

sentralstyret og partiorganer på sitt plan.271 

 

Det er derfor ganske overraskende at AKP (m-l) ikke kritiserte Kvinnefronten sterkere enn de 

gjorde for å ha inngått et samarbeid med noen som partiet på ingen måte ville samarbeide med 

til vanlig. I en artikkel om prostitusjon skrev AKP (m-l) at kirkens ledelse var 

kvinnebevegelsens fiende, særlig fordi de ikke ønsket å se på prevensjonsveiledning og 

seksualopplysning som en løsning for færre graviditeter dersom selvbestemt abort skulle 

innføres.272 Partiet var altså på den ene siden ikke så fornøyde med samarbeidspartnerne til 

Kvinnefronten. På den andre siden bidro kampen til en tilstrømming av medlemmer til fronten. 

Samarbeidet kan ha blitt oppfattet som et nødvendig onde for å oppnå medlemstallene 

partiledelsen og fronten ønsket. En mindre kynisk fortolkning kan også være at saken var 

viktigere enn hvem de samarbeidet med, og at man derfor var villig til å se forbi de store 

forskjellene i verdigrunnlaget til organisasjonene. 

 Partiets retorikk var likevel synlig i Kvinnefrontens argumentasjon mot pornografi og 

prostitusjon, til forskjell fra abortheftet som var utgitt tidligere. Mange av de tillitsvalgte ved 

Holmenkollbanen var fra DNA, og Kvinnefronten hevdet at deres politiske tilhørighet kan 

sidestilles med kapitaleierne og sjefene. Dermed vektlegges klasseperspektivet samt en 

skillelinje mellom hvem som «støtter» arbeiderne og hvem som virkelig støtter arbeiderne. 

                                                 
270 Korsvik, Sex, vold og feminisme, 147. 
271 AKP (m-l), Program og vedtekter frå 2. landsmøte november 1976, 189−190. FAP. 
272 «Pornografi – ‘frisinn’ eller kvinneundertrykking?», Røde Fane 2 1978, 49. FAP. 
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Dette perspektivet skilte seg for eksempel fra Nyfeministene som vektla kjønnskampen, og 

kjempet mot de mannlige ansatte som hadde forsvart plakatene fra Holmenkollbanen. 

Kvinnefronten, og AKP (m-l), mente arbeiderklassen ble utnyttet fordi det var kapitalismen 

som førte til at kvinnene måtte selge kroppen sin. Løsningen måtte derfor være en sosialistisk 

revolusjon. 

AKP (m-l) engasjerte seg også i kampen mot porno og prostitusjon. Kampen mot porno 

og prostitusjon hadde vært programfestet allerede i 1973. Aksjonene foregikk stort sett gjennom 

Kvinnefronten, men de ga også ut en lengre forklaring i Røde Fane på hvorfor prostitusjon og 

porno ikke kunne støttes av maoister.273 Prostitusjon argumenteres for å være negativt gjennom 

profittargumentet – altså at det er en aktivitet hvor noen tjener en profitt, og derfor er den et 

onde. Dette er et eksempel på hvordan kvinnekampen forklares gjennom økonomismen som 

Hagemann skrev om i 1979. Løsningen på prostitusjonsproblemet var, som på så mange andre 

områder, sosialismen. Torild Skard, en sentral kvinneforkjemper og SV-er, hadde tidligere 

argumentert for at det ikke kunne være sosialismen som var løsningen, ettersom sosialistiske 

Polen også hadde prostituerte. AKP (m-l) mente at dette var fordi Polen ikke var fullstendig 

sosialistisk, og at det var revisjonister og borgerskapet som egentlig satt med makten. 

Revisjonismen var et hendig begrep å bruke for å bortforklare slik at man ikke kan argumentere 

imot.  

 AKP (m-l) mente videre at prostitusjon og pornografi ble brukt mot arbeiderklassen som 

en del av klasseundertrykkelsen. Ved å gi arbeidere tilgang til porno og prostituerte, kunne man 

sløve dem ned og dermed gjøre de mer medgjørlige. Artikkelforfatteren sammenligner videre 

kapitalismen med nazismen og deres bruk av sprit og pornografi for å sløve ned arbeiderne. 

Men prostitusjon måtte likevel regnes som kvinneforakt og måtte bekjempes selv om det ble 

brukt av arbeidere. I prinsipprogrammet fra 1976 står dette om prostitusjon: «Kapitalismen har 

sett salet av kvinnekroppen i system gjennom å gjera prostitusjon og pornografi til industri. 

Imperialismen fornedrar kvinna enda meir gjennom sin dekadente og rotnande kultur.»274 Slik 

ser man at kampen mot pornografi og prostitusjon ikke kun var en kvinnesak for partiet, men 

en sak mot kapitalismen og mot imperialismen. Argumentet om at prostitusjon og pornografi 

kunne ses i sammenheng med kapitalismen var også et argument som Kvinnefronten benyttet 

seg av, men de brukte ikke like mye av imperialisme-argumentet i sine fremlegg. 

                                                 
273 Store deler av Røde Fane 2 1978 tar for seg problemstillinger knyttet til pornografi og prostitusjon. Røde Fane 

2 1978, 2–57. FAP. 
274 AKP (m-l), Program og vedtekter frå 2. landsmøte november 1976, 77. FAP. 
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Konfliktene mellom de ulike grupperingene i Kvinnefronten hadde, som tidligere 

forklart, ført til at flere hadde brutt ut og opprettet sine egne kvinneorganisasjoner. Særlig var 

det Nyfeministene og Brød og Roser som var Kvinnefrontens hovedfiender. Ifølge Runa 

Haukaa var et av problemene med at det ble dannet flere organisasjoner at kvinnebevegelsen 

tapte momentum.275 Dette hevder hun var med på å dempe oppslutningen til 

kvinneorganisasjonene. I en oversikt gitt i Vi er mange ser man at medlemstallet hadde steget 

med 41 medlemmer mellom september i 1977 og september 1979.276 Dette utgjør en økning på 

under 2 %. Medlemstallet er likevel langt unna det Kvinnefronten hadde i mai 1978. Mellom 

mai 1978 og september 1979 gikk fronten fra å ha 4634 medlemmer til å ha 2392 

medlemmer.277 Nesten 50 % av medlemmene forsvant i denne perioden. Årsaken til den veldige 

medlemsveksten, men også medlemsnedgangen, kan nok attribueres til kampen mot pornografi 

og prostitusjon som stod veldig sterkt i 1977 og 1978. Særlig var det aksjonsformen «pornobål» 

som gjorde at mange ble tiltrukket til Kvinnefronten.278 Av kvinneorganisasjonene som deltok 

i kampen mot porno og prostitusjon var det Kvinnefronten som fikk flest nye medlemmer. Mye 

av årsaken bak dette var at Kvinnefronten var den som var best organisert og politisk skolert i 

utgangspunktet, og dermed fikk gjennom mye av sin politikk. Den var også flinkest på 

agitasjon, og kunne høste av innsatsen når det gjaldt oppslutning.279 

 Mangelen på verving av nye medlemmer ble også debattert i AKP (m-l). Fronten ble 

kritisert for å ikke klare å verve medlemmer selv om den gjorde seg gjeldende innen 

pornokampen gjennom sine aksjonsformer.280 Kritikken baserte seg også på Kvinnefronten som 

en ad hoc-kvinneorganisasjon som fokuserte for mye på dagsaktuelle saker og for lite på det 

store bildet – kvinnefrigjøringen. Som løsning mente forfatteren at Kvinnefronten måtte 

oppsøke kvinnene, og ikke kun vente på at kvinnene skulle komme til den. Det impliseres også 

at Kvinnefronten måtte ta stilling til større saker, og det er naturlig å tenke at det gjelder saker 

som anti-imperialisme og lignende.   

 

                                                 
275 Haukaa, Bak slagordene, 144. 
276 «Hvor mange er vi» i Vi er mange 6 1979, 5. AAB. 
277 Medlemstallene fra mai 1978 inkluderer alle medlemmene i 1977 pluss innmeldte i 1978. 
278 Pornobål var en aksjonsform som innebar å tenne på pornografiske blader som enten var kjøpt eller stjålet. 

Bålene ble tent på offentlige steder, gjerne utenfor steder som solgte nevnte pornografiske blader. Aksjonene vakte 

ofte mye oppsikt og var en måte å skape oppmerksomhet rundt temaet på. Kvinnefronten skal ha vært den første 

organisasjonene som systematisk benyttet seg av denne aksjonsformen, og derfor tiltrakk de seg mange 

medlemmer (Aanesen et al., Vi var mange, 271−278). 
279 Korsvik, «Kvinnekamp!»,  176−177. 
280 Petrine, «Bryt med sekterismen – slipp kvinnene inn i KF!», Tjen folket desember 1977, 16−19. FAP. 
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5.4 «Pål sine høner»281 – Kvinnefronten og AKP (m-l) 

I oktober 1977 spres et direktiv på ungdomskonferansen til AKP (m-l). Direktivet ga en ordre 

om at distriktsstyrene måtte kadervurdere sine medlemmer for å forberede seg på valg av 

landsstyre til Kvinnefronten. Hensikten med kadervurderingene var å finne så mye informasjon 

som mulig om de kadrene som kunne settes inn i ledelsen av Kvinnefronten for å kunne føre 

den «riktige linja». SKAU mente at den sittende ledelsen ikke hadde den riktige kunnskapen 

for å føre kvinnekampen videre på en hensiktsmessig måte. Det Kvinnefronten hadde behov 

for, var «sterke folk med de rette egenskapene for å drive de alvorlige feilene tilbake og snu 

utviklinga», eller sagt med andre ord, kvinner som kunne sørge for at Kvinnefronten ble ledet 

etter AKP (m-l)s ønsker.282 Dette direktivet viser at SKAU sender ut retningslinjer til hvem 

som burde velges inn i landsstyret til Kvinnefronten, et av de høyeste organene, og er et bevis 

på at AKP (m-l) førte sterk kontroll over fronten. 

  I 1978 blusset debatten for alvor opp om hvorvidt Kvinnefronten egentlig bare var et 

underbruk av AKP (m-l). Debatten innledes av et innlegg av «Camilla Collett», hvor hun 

uttrykte frustrasjon over hvordan Kvinnefronten virket redde for å tråkke menn på tærne 

ettersom de fleste menn var arbeidere og derfor en av deres allierte.283 Dette synes særlig 

gjennom vektleggingen på undertrykkingen av kvinner grunnet profitt, og ved at den ikke ser 

på den ideologiske undertrykkelsen. Argumentasjonen i Colletts innlegg var derfor ikke så ulik 

Hagemanns kritikk fra samme år, men som hadde AKP (m-l) som sitt hovedfokus for kritikken. 

Innlegget åpnet opp for debatt både i Kvinnefronten og i AKP (m-l). Hovedorganet for debatten 

var Klassekampen.  

Særlig i mai 1979 var debatten livlig med fire innlegg. Kritikken handlet i hovedsak om 

at Kvinnefronten stod for nære AKP (m-l) og hvordan dette negativt påvirket fronten. For 

uavhengige sosialister var det vanskelig å komme gjennom med meninger som skilte seg fra 

AKP (m-l)s fraksjon.284 Dette er et eksempel på hvordan AKP (m-l)s kamp mot revisjonismen 

slo ut i Kvinnefronten. For ml-erne i fronten var problemet at partilinja ble fulgt opp for tett. 

En av forfatterne bemerket at partipolitikken var utarbeidet av menn, og at disse mennene ikke 

                                                 
281 «Pål sine høner» var et tilnavn Nyfeministene ga kvinnene i Kvinnefronten, men det har også blitt brukt generelt 

om medlemmer fra AKP (m-l) i perioden (Erichsen, Norske kvinners liv og kamp 1850−2000, 1, 200).  
282 SKAU, «Direktiv om vurdering av kader til det nye landsstyret i kvinnefronten», 02.10.77. FAP.  
283 «Utdrag fra debatt i Klassekampen: ‘Jeg blir sprø av Kvinnefronten!’», Vi er mange 9−10 1978, 16. AAB. 

Innlegget skal opprinnelig ha blitt publisert i Klassekampen 25.10.1978 opprinnelig, men utgaven er ikke å 

oppdrive.  
284 «Kvinnekamp og kvinnepolitikk: Kvinnefronten er ikke noe for meg», Klassekampen 18.05.79, 9. 

 



80 

 

kunne vite hva den særegne undertrykkinga av kvinner bestod i, og derfor ikke kunne utforme 

Kvinnefrontens politikk.285 

 Kvinnefronten ble også kritisert for å ha retningslinjer som endret seg i takt med AKP 

(m-l)s skiftende linjer. For eksempel sier forfatterne at Kvinnefronten ikke ønsket å inkludere 

en anti-kapitalistisk parole fordi vanlige kvinner ikke ville forstå det, men et par år senere går 

fronten inn for paroler mot imperialisme og supermaktene – i tråd med AKP (m-l)s daværende 

politikk. Samtidig hadde ikke fronten tatt seg tid til å skolere medlemmene i mange av sakene 

som debatteres, og dermed var det vanskelig for medlemmene å ta et eget standpunkt.286  

Forfatterne av sistnevnte innlegg var ikke medlemmer av Kvinnefronten, men en 

kvinnefronter svarer på kritikken i samme avis. Hun mente at fronten tok imot kritikken og ville 

jobbe med det, men hun var usikker på om den sittende ledelsen kunne håndtere det. Ledelsen 

i Kvinnefronten får også gjennomgå fra et medlem i eget landsstyre. Medlemmet mente at de 

som satt i DS og landsstyret var kvinner som hadde vært med lenge og var vant til å kjempe 

med hardt mot hardt, men at de nå hadde kommet til et punkt hvor det ikke lenger var 

nødvendig. Det var en frykt for kritikk og uenighet i fronten som gjorde det vanskelig å føre en 

debatt.287  

 Kritikken fant også sted i medlemsbladet til Kvinnefronten Vi er mange. Kvinnefronten 

ble anklaget for å kun være et underbruk av AKP (m-l). Eksemplene som ble gitt var blant annet 

at Kvinnefronten har blitt med i mange tog, men aldri et tog som AKP (m-l) ikke også hadde 

støttet og at det hadde vært en mangel på diskusjon rundt deltakelse i togene.288 Siri Ustvedt 

(senere Jensen), som var medlem av fronten og senere leder av AKP (m-l), kritiserte også 

partiets makt over fronten. Særlig kritiserte hun boka Reis kampen blant arbeiderkvinnene og 

dens fokus på kvinnekampen som en implisitt del av klassekampen og ikke en egen del. Hun 

mente at det som stod i denne arbeidsboka ble overført fra partiet over til fronten via AKP-

jentene.289 I 1976 ble Reis kampen blant arbeiderkvinnene brukt som studiebok av 

arbeidsutvalget i Kvinnefronten, så dette er nok en korrekt observasjon. De mest alvorlige 

anklagene gikk på mangelen på demokrati i fronten, hvor landsstyret tok avgjørelser uten at 

                                                 
285 «Kvinnekamp og partipolitikk», Klassekampen 12.05.79, 15. 
286«Skal Kvinnefronten være ‘kvinnenes AKP’?», Klassekampen 25.05.79, 9. Forfatterne av dette innlegget 

publiserte også innlegg i Vi er mange med samme type kritikk («Kvinnefronten og imperialisme», Vi er mange 3-

4 1979; «Vi gir oss ikke!», Vi er mange 5 1979. AAB.).   
287 «- Tid for eit oppgjer i Kvinnefronten», Klassekampen 25.05.79, 9. 
288 «Er Kvinnefronten et underbruk av AKP?», Vi er mange 3−4 1979, 10. AAB. 
289 «Er Kvinnefronten AKP-dominert?», Vi er mange 5 1979, 2−3. AAB. 
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resten av fronten fikk være med i prosessen.290 Kritikken fra Kvinnefronten mot AKP (m-l) 

baserte seg hovedsakelig på partiets behov for å ta avstand fra det de mente var revisjonisme, 

og dette inkluderte stort sett alt annet enn hva de selv mente. I frykt for å slippe til meninger 

som kunne bli oppfattet som revisjonistiske, valgte de å kvele det demokratiske debattklimaet 

til fordel for noe som lignet mer på et diktatur. 

Ml-erne fant likevel noen støttespillere blant kvinnefrontere som ikke var medlem av 

partiet: «AKP kan ikke få skylda for at vi kvinner er lette å lede og at vi gjennom generasjoner 

har funnet oss i de jævligste forhold uten å protestere.»291 Også Toril Brekke tok til motmæle 

mot kritikken som ml-erne i fronten møtte. Hun påstod at mye av skylden også måtte ligge hos 

ledelsen i Kvinnefronten som ikke hadde gitt gode studieopplegg, var trege med å gi ut ny 

plattform og hadde dårlig grep om frontens økonomi.292 

Debatten om AKP (m-l)s kontroll over Kvinnefronten foregikk over flere måneder i 

1978 og 1979, men svar fra ledelsen i Kvinnefronten lot vente på seg. I flere innlegg ble svar 

fra Kvinneutvalget i AKP (m-l) og Kvinnefronten etterlyst. Først i juli 1979 formulerte 

Kvinneutvalget et svar til sine kritikere.293 Innlegget diskuterte hva Kvinnefronten hadde gjort 

som var positivt for kvinnekampen – blant annet hvordan den offentlige opinionen hadde endret 

seg når det gjaldt pornografi og hvordan Kvinnefronten hadde gjort 8. mars til en anerkjent dag 

i Norge. Kvinneutvalget anerkjente at det hadde vært et miljø som ikke åpnet for debatt eller 

diskusjon og at de hadde tatt standpunkt i for mange allmenne politiske saker i 1975 og 1976. 

De var derimot uenige i at det var kvinnene i AKP (m-l) sin feil, ettersom fronten hadde 

landsmøter, landsstyre og andre organer som ikke kun bestod av ml-ere. Derfor var disse 

medskyldige i at frontens diskusjonsmiljø hadde utviklet seg slik det hadde gjort. Funnet av nye 

syndebukker er ikke ulikt hvordan AKP (m-l)s egen partiledelse løste problemet med 

kvinnepolitikken i 1976. Kvinneutvalget avsluttet med å hevde at kvinnene i AKP (m-l) hadde 

et ansvar for å bringe fram andre meninger enn kun deres egne ettersom de ofte var bedre 

politisk skolerte enn mange andre i fronten. Å pålegge ml-erne ansvar for å slippe til andre 

meninger, gikk direkte imot AKP (m-l)s ledelse sitt direktiv om at ml-ere i fronten hadde 

spesifikt ansvar for å fremme partiets meninger.  

                                                 
290 Anklagene går igjen i flere innlegg, for eksempel i «Kvinnefronten: Demokrati på liksom?», Vi er mange 5 

1979. AAB. 
291 «AKP-jentene er også undertrykt», Vi er mange 5 1979, 5. AAB. 
292 Toril Brekke, «Ikke skyld på AKP!», Vi er mange 5 1979, 6−7. AAB. 
293 Kvinneutvalget i AKP (m-l), «AKP (m-l) og Kvinnefronten», Klassekampen 27.07.79 og 28.07.79. 
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 KFAU argumenterte på sin side for at fronten skulle ta standpunkt i internasjonale saker 

fordi de skulle kjempe mot urett generelt, ikke bare urett mot kvinner i Norge.294 Dette er 

argumentene den brukte for at den hadde tatt et standpunkt mot imperialisme uten å forhøre seg 

med medlemmene om hva de mente. I 1979 publiserte Kvinnefronten en oppsummering om 

hva de hadde gjort i perioden 1977–1979.295 Dette var blant annet selvbestemt abort, daghjem, 

kampen mot porno og kampen for arbeidsplasser. I samme nummer ble også Landsstyrets 

oppgaver fra 1977 til 1979 gått gjennom, med fokus på kritikken som de hadde fått de siste 

årene. I kritikken anerkjente de at de har ledet uten å lytte til medlemmene. I tillegg tok de opp 

kritikken som ml-erne hadde fått slik:  

 

Mange AKP-jenter har en dominerende stil og virker hemmende på utviklinga av grupper og 

enkeltmedlemmer. Vi mener dette er svært uheldig. De jentene det gjelder bør forandre seg, og bruke sine 

krefter på å videreutvikle politikken og arbeidet i gruppen. […] AKP-jenter har politisk erfaring og 

diskuterer mere enn uorganiserte jenter, derfor har de ofte tatt et politisk standpunkt på forhånd. Dette er 

ikke galt, ethvert medlem i KF må ha lov til, og oppmuntres til dette. Feilen er at AKPerne er så sikre på 

at de har rett at de trer dette standpunktet over hodet på de andre og låser hele diskusjonen.296 

 

Landsstyret var altså heller ikke fremmed for å skyve noe av skylden over på noen av ml-

jentene. Mest sannsynlig har ml-erne i Kvinnefronten kun fulgt ordre fra eget parti. Dermed 

kritiseres de av eget parti for å ikke følge opp partiets linje i Kvinnefronten, og de ble kritisert 

i Kvinnefronten for å tre AKP (m-l)s meninger over hodet til resten av fronten. Perioden 

1977−1979 virker som en vanskelig periode å være kvinne i ml-bevegelsen, hvor de var uglesett 

i både partiet og i Kvinnefronten.  

 

5.5 Oppsummering  

I dette kapittelet har jeg sett på perioden som fulgte venstrevridningen. Perioden var sterkt 

preget av krisene som opptok partiet, både ideologisk og økonomisk. Partiet forsøkte å ta grep 

om kvinnepolitikken, et område som hadde blitt forsømt i venstrevridningen. Men området ble 

stadig mindre kontrollert av ledelsen, som hadde nok å hanskes med knyttet til den økonomiske 

og den ideologiske krisa. Perioden viser at det er små endringer i det interne debattklimaet som 

gir rom for kritikken. Kritikken haglet mot kvinnepolitikken i Klassekampen, Røde Fane og 

                                                 
294 «Følger KF AKP i alle spørsmål?», Vi er mange 3−4, 1979. AAB. 
295 «Kvinnefronten 1977−1979 – Hva har vi gjort?», Vi er mange 6 1979, 6−7. AAB. 
296 «Kvinnefronten 1977−1979 – Hva har vi gjort?», Vi er mange 6 1979, 14. AAB. 
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Tjen folket, og den angrep særlig Kvinnefronten og måten ml-kvinnene hadde styrt fronten på. 

Kvinnefronten hadde blitt AKP (m-l)s operative plattform for kvinnepolitikk, derfor var det dit 

kritikken ble rettet mot. I partiet ble kvinnene kritisert for å ikke følge partiets linje i fronten, 

mens i fronten møtte de kritikk for å ligge for nære AKP (m-l)s linje. Partiets ideologiske og 

økonomiske krise samt frykten for en nært forestående verdenskrig være blant grunnene til at 

kvinnepolitikken ikke endrer seg mye til tross for mye kritikk. Selv i debattens hete var det 

vanskelig å få tilfredsstillende svar fra partiledelsen. Men det var likevel åpnet for en debatt og 

en diskusjon rundt kvinnepolitikken i partiet og om Kvinnefrontens tette bånd til AKP (m-l). 

Denne debatten var opptakten til perioden som i ettertid har blitt kjent som kvinneopprøret i 

AKP (m-l).  
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6 1980–1984: Kvinneopprøret 

HVA VAR KVINNEOPPRØRET I AKP (M-L)? 

 

Krisa som fant sted i partiet på slutten av 1970-tallet skapte en grobunn for et opprør som ble 

kalt kvinneopprøret. Krisa ga kvinnene rom til å kritisere kvinnepolitikken i partiet. Kritikken 

preget flere kvinner i partiet og stadig flere ble med på debattene som utfoldet seg i de ulike 

partiorganene. Opprøret er preget av innlegg og debatter som tar for seg kvinnenes rolle både i 

partiet og i hjemmet. Særlig er Gaukatore-debatten representativ for denne perioden hvor det 

diskuteres om menn burde gi opp noe av friheten sin for å gi plass til kvinnene.  

Dette kapittelet vil ta for seg perioden som kalles kvinneopprøret. Selve opprøret 

innledes med Gro Hagemanns artikkelserie i Røde Fane i 1981 og avsluttes når Kjersti Ericsson 

velges som første kvinnelige leder av partiet i 1984, men det skjer flere hendelser i 1980 som 

er med på å bygge opp opprøret. I dette kapittelet vil jeg se på landsmøtet i 1980 og det nye 

prinsipprogrammet som kommer ut av dette for å se om det ble gjort store endringer i 

kvinnepolitikken etter at den ulmende misnøyen begynte å komme til overflaten. I 1983 ble det 

gjennomført en kvinneundersøkelse i partiet som gir en oversikt over hvem kvinnene var og 

hva slags oppgaver de hadde i partiet. Dette samt landsmøtet i 1984 vil utgjøre den siste delen 

av kapittelet etterfulgt av en epilog. Kapittelet vil vise at kvinneopprøret møtte lite motstand 

innad i partiet, til tross for at opprøret utløste noe mumling i krokene fra menn som 

«Gaukatore».  

 

6.1 Landsmøtet i 1980 - Et gryende opprør 

Debatten om kvinnenes rolle i partiet holdt stand inn i 1980-tallet, og det ble stadig mer tydelig 

at flere av kvinnene var lei av måten de ble behandlet på i partiet. Særlig var det dilemmaer 

knyttet til hjemmearbeid og barnepass som opptok kvinnene. Et av innleggene forklarte 

hvordan mannlige medlemmer dro vitser på bekostning av kvinnene, og at det ofte føltes som 

et krav at kvinnene skulle le med vitsene.297 Stadig flere kvinner delte sin opplevelse om å føle 

seg som mindre verdt i partiet, både som medlem og som menneske. Frustrasjonen viste seg 

spesielt i måten kvinnene ønsket å stille sine mannlige kamerater til ansvar for situasjonen de 

                                                 
297 «Er kvinnene undertrykte i partiet?», Tjen folket mai 1980, 19−22. FAP. 
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befant seg i i partiet: «Det er greit at mannen ikke er hovedfienden vår, men han har en forbanna 

viktig jobb å gjøre i livet vårt! Driter han i den er han en ‘underordna’ fiende og får vær så god 

å finne seg i kamp.»298 Dette viste også at medlemmene ikke lenger var like redde for å uttrykke 

egne meninger som ikke nødvendigvis var i tråd med partiets linje og ideologi. Å anse menn 

som kvinnenes fiende gikk tross alt imot det ideologiske grunnlaget AKP (m-l) hadde lagt i 

prinsipprogrammet. 

Kritikken førte til slutt til at SKAU åpnet for en kvinnedebatt i Tjen folket. Hensikten 

med å åpne opp for debatt var å legge et grunnlag for en kommende kvinnekonferanse, og 

SKAU hevdet de ønsket å få fram så mange ulike syn som mulig for å nyansere debatten.299 I 

oktober/november-nummeret fra 1980 publiserte de fem innlegg fra ulike medlemmer og DS-

er i Norge som til sammen utgjorde åtte sider med kritikk. Kritikken handlet hovedsakelig om 

partiets håndtering av kvinnepolitikken og at kvinnekampen ikke hadde blitt kjempet på to 

fronter; kampen for å bli inkludert i samfunnet, og kampen mot det private husarbeidet. Partiet 

ble også kritisert for måten de hadde håndtert frontorganisasjonene, især Kvinnefronten: «(…) 

fronter eksisterer ikke i noe tomrom».300 I tillegg kommer kritikken om mangelen på kvinner 

generelt i partiet. Mennene holdt ledende posisjoner også i internbladene og tidsskriftet: 

«Mennene tar av seg de store og viktige spørsmåla, mens kvinner gjør det kjedelige, men akk 

så nødvendige rutinearbeidet.»301  

Debatten i internbladet Tjen folket viste en stadig voksende misnøye blant kvinnene i 

AKP (m-l) som gjorde at de våget å uttale seg negativt om partiets linje. Men det er også et av 

tegnene på at kvinneopprøret var et opprør uten mye aktiv motstand fra partiledelsen. 

Redigeringsdirektivet fra 1978 gjorde at partiledelsen når som helst kunne gripe inn i bladet for 

å svare på innlegg eller fjerne de – noe de åpenbart ikke gjorde i denne sammenhengen. 

I 1980 var det duket for et nytt landsmøte i AKP (m-l) og det skulle velges en ny 

sentralkomite. Grunnet sikkerhetsdirektivet var medlemsmassen fremdeles underlagt 

hemmelighold, noe som resulterte i at ikke alle lagene kunne sende en delegat hver som de 

hadde kunnet tidligere. Partiledelsen fryktet at for mange delegater ville avsløre at det ble holdt 

et landsmøte. Derfor måtte deltagerne til landsmøtet velges på konferanser av lagsdelegater. 

                                                 
298 «Til innlegget ‘Hvorfor så få kvinner i ledelsen’», Tjen folket mai 1980, 23. FAP. 
299 SKAU, «Om kvinnediskusjonen i TF», Tjen folket september 1980, 13. FAP.   
300 S. «Partiets frontpolitikk i kvinnearbeidet», Tjen folket oktober/november 1980, 46. FAP. 
301 K. E. «Kvinnene i partiet tilhørere og stemmekveg?», Tjen folket oktober/november 1980, 51. FAP. 
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Denne bestemmelsen ble annonsert i Tjen folket som en liten notis.302 Inndelingen av 

konferanser ble bestemt av Sentralkomiteen, og dermed hadde de full kontroll – og all mulighet 

– til å manipulere resultatene og kontrollere hvem som dukket opp på landsmøtet.303  Selv om 

det hadde vært en ulmende misnøye i partiet, ble det ikke representert en stor opposisjon på 

landsmøtet. Forunderlig nok ble det meste som lagt fram, enstemmig stemt fram.304 Landsmøtet 

gjenvalgte nærmest alle som hadde sittet i den sagnomsuste Sentralkomiteen fra 1976, med 

unntak av noen tilskudd og frafall; blant annet ble Kjersti Ericsson valgt inn som den eneste 

kvinnelige talspersonen sammen med fem andre menn.305 Ericsson var dermed gjenvalgt etter 

å ha vært ute av Sentralkomiteen i fire år. Til Klassekampen uttalte hun at landsmøtet var et 

bevis på at AKP (m-l) hadde et fungerende demokrati.306 Den nye Sentralkomiteen kunne 

likevel skilte med en høyere kvinneandel enn den foregående. På spørsmål om kvinneseksjonen 

i partiprogrammet, svarte Ericsson at kvinnene i partiet hadde gjort en god innsats med å bringe 

inn og belyse problemet med kvinneundertrykkelse i partiet. I de nye vedtektene var det nå 

skrevet inn at kvinner hadde rett på politisk fostring, og Ericsson anmodet kvinnene i partiet til 

å benytte seg av dette.307  

 I etterkant av landsmøtet kom det enkelte endringer i prioriteringen til kvinnepolitikken. 

For det første ble prinsipprogrammet endret til å inkludere mer om kvinneundertrykkelsen i 

Norge.308 Mye av det kan nok skyldes kritikken ledelsen fikk etter å ha sluppet et forslag til 

programmet som vist i forrige kapittel. Videre ble mannen fremstilt som en som kunne bidra til 

                                                 
302 «I samsvar med partivedtektenes §7 fjerde avsnitt, har sentralkomiteen vedtatt å innkalle landsmøtedelegatene 

til regionale konferanser. Disse konferansene vil velge delegater til sjølve landsmøtet. Konferansene vil også 

behandle de viktigste sakene på landsmøtedagsordenen, bl.a. beretning, prinsipprogram og vedtekter.» (Tjen folket 

februar 1980, 8. FAP.). 
303 Steigan, En folkefiende, 393−394. 
304 I et intervju i 1981 ble det stilt spørsmål ved hvorfor det var så mange som var enige i Sentralkomiteens sine 

vurderinger og forslag, og hvordan nesten alt ble bestemt enstemmig. Røde Fane stilte spørsmålet om alle som var 

til stede ved landsmøtet var ja-mennesker som det var lett å manipulere. Steigan svarer et klart og tydelig nei: 

«Landsmøtet var representativt sammensatt, for de politiske synspunkter og meninger som fins i AKP (m-l). 

Delegatene var valgt på grunn av langvarige og svært grundige diskusjoner i grunnorganisasjonene og i 

partidistriktene. Landsmøtedelegatene opptrådte svært ansvarsbevisst og sjølstendig når det gjaldt å føre fram 

kritikk av ledelsen, føre fram sine egne standpunkter og standpunkter som har kommet fram på grunnplanet i 

partiet.» («Har ledelsen medlemmenes tillit, Pål Steigan?» i Røde Fane 1 1981, 5. FAP.). I Folkefiende er han klart 

uenig med seg selv i denne vurderingen og viser til at Sentralkomiteen tok kontrollen over hvem som fikk komme 

på landsmøtet (Steigan, En folkefiende, 393-394). Det er også interessant at Røde Fane stiller kritiske spørsmål til 

ledelsen, og dette underbygger påstanden om at ledelsen hadde mistet en del av sin jernharde kontroll over partiet 

på dette tidspunktet. 
305 De seks offentlige talspersonene var Kjersti Ericsson, Finn Sjue, Pål Steigan, Tor Mostue, Sigurd Allern og 

Hermann Kristoffersen («- Landsmøtet styrka einskapen», Klassekampen 30.12.80, 8). 
306 «- Landsmøtet styrka einskapen», Klassekampen 30.12.80, 8.  
307 «- Landsmøtet styrka einskapen», Klassekampen 30.12.80, 8. 
308 AKP (m-l), Prinsipprogram, sameprogram og vedtekter for AKP (m-l) 1980, 37−40. FAP. 
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å undertrykke, og det er ikke kun monopolkapitalen som anses som fienden lenger.309 Denne 

endringen var svært viktig fordi den viser AKP (m-l)s evne til å utvikle kvinnepolitikken, som 

lenge hadde vært statisk. Prinsipprogrammet hadde dog ikke klart å legge fra seg det 

økonomistiske preget som Hagemann kritiserte den for å ha hatt. For det andre sendte SKAU 

ut et direktiv til distriktsstyrene som omhandlet hvordan man skulle inkludere flere kvinner.310  

I direktivet påla SKAU distriktene å trekke fram kvinner som kunne holde innledninger og 

møter, selv om de ikke alltid kan stille på kort varsel. I tillegg måtte kvinnene ta mer plass og 

ikke undervurdere seg selv. Direktivet var et tegn på at SKAU forsøkte å være en del av 

endringene som skjedde innad i partiet.  

 Selv om landsmøtet økte kvinneandelen i SKAU, og særlig Kjersti Ericssons 

tilbakekomst til utvalget, var det ikke gjennomgripende endringer som skjedde i 

kvinnepolitikken og kvinners posisjon i partiet de første to årene av 1980-tallet. Landsmøtet var 

ikke preget av den demokratiske sentralismen hvor man kunne debattere uenigheter innad. 

Dette var særlig fordi partiledelsen hadde sørget for å sende delegater som var lojale mot 

ledelsen og deres meninger. Det foregående kapittelet og seksjonen over viste at misnøyen 

ulmet like under overflaten, men ingen av disse synspunktene var representert under landsmøtet 

i 1980. Prinsipprogrammet bærer heller ikke preg av store endringer når det gjaldt kvinnenes 

posisjon i partiet og partiets vektlegging av kvinnefrigjøring. I 1982 blir temaet om politisk 

fostring av kvinner gjenopptatt, og SKAU uttrykte et ønske om å agitere flere kvinner til å ta 

ledende posisjoner i partiet.311 Dette viser at kvinners posisjon i partiet er tilbake til innstillingen 

de hadde da partiet ble stiftet, og at SKAU ønsket å prioritere at kvinnene skulle fostres til 

politiske stillinger.  

 

6.2 Gaukatore-debatten  

En av debattene som skapte mest furore og størst ringvirkninger for kvinneopprøret, var 

Gaukatore-debatten. Denne polemiske debatten tok utgangspunkt i et innlegg i Røde Fane 2 

1980, skrevet under dekknavnet «Gaukatore».312 Personen som skrev innlegget anmeldte Kari 

Mundal Johnsens Hva er kvinnesak utgitt i 1980, men anmeldelsen fremstår mer som en 

                                                 
309 AKP (m-l), Prinsipprogram, sameprogram og vedtekter for AKP (m-l) 1980, 39. FAP. 
310 SKAU, «Direktiv om kampen mot kvinneundertrykkinga innad», august 1981, 4. FAP. 
311 SKAU-møte, 31.03.82. AAB. 
312 Gaukatore, «Mot de ‘myke’ kvinneverdier», Røde Fane 2 1980, 42−43. FAP. 
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kamuflert kritikk mot kvinnepolitikken. Anmelderen var tydelig preget av Simone de Beauvoirs 

feministiske teori om immanens og transcendens, og bruker disse begrepene for å argumentere 

for hvorfor kvinner ikke kan oppnå full likestilling i et samfunn uten at menn også mister deler 

av sin frigjorte posisjon.313 Det ville innebære at både mannen og kvinnen var undertrykt, noe 

Gaukatore ikke ville akseptere som en varig løsning. Gaukatore mente løsningen til AKP (m-l) 

burde være å gi foreldrene hjelp med barna slik at de kunne dra på møter, i tillegg til å fostre 

kvinnene til krevende oppgaver. Gaukatores argumenter skal ha blitt plukket opp av flere i AKP 

(m-l) og ble overført til argumenter om hvorfor mennene burde slippe unna husarbeidet. For 

hvordan ville marxismen vært dersom Marx var nødt til å fokusere på husarbeidet mens han 

skrev Kapitalen?314  

Gaukatore fikk svar fra «Kollontay» i Røde Fane 4 1980, hvor Kollontay ikke bare tar 

et oppgjør med Gaukatores holdninger til kvinner, men også partiets: «Det som må til er et 

grunnleggende oppgjør med partiets dogmatiske kvinnepolitiske tenking.»315 Forfatteren 

kritiserte i tillegg bruken av Kvinnefronten som en ad hoc-organisasjon som kun ble brukt for 

enkelte saker og ikke som en kamporganisasjon for kvinnefrigjøring. Kollontay ga uttrykk for 

at partiet burde arbeide mer med den særegne undertrykkinga som kvinner møter i livet. Spesielt 

burde Kvinnefronten slippe å ta standpunkt til så mange utenrikspolitiske saker som ikke var 

kvinnerelaterte. Kollontays oppfatning av kvinnekampen gikk derfor imot partiets ideologi som 

vektla en anti-imperialistisk og anti-kapitalistisk kvinnepolitikk. Kollontay og Gaukatore var 

således grunnleggende uenige i hvordan kvinneundertrykkinga foregikk. Der Gaukatore mente 

det var tydelig at det var samfunnssystemet som undertrykket kvinnene, mente Kollontay at 

mennene også hadde en finger med i spillet. Hun var ikke nødvendigvis uenig i at 

monopolkapitalen var den fremste undertrykkeren, men hun ønsket likevel at mennene skulle 

                                                 
313 Transcendens og immanens er ord som ble brukt av Simone de Beauvoir i hennes kjente verk Det annet kjønn 

(Simone de Beauvoir, Det annet kjønn, overs. Toril Moi og Bente Christensen (Oslo: Bokklubben dagens bøker, 

2000)). de Beauvoir hevdet at menn var det transcenderende kjønn som hadde mulighet til å utvikle seg utenfor 

seg selv. Kvinnene, derimot, var immanente, og var dømt til å holdes nede som det underlegne kjønnet på bakgrunn 

av dette. de Beauvoir dukker ikke ofte opp i forbindelse med kvinnepolitikken i AKP (m-l), men regnet seg selv 

på et tidspunkt som maoist selv (Christina Van Houten, «Simone de Beauvoir Abroad: Historicizing Maoism and 

the Women’s Liberation Movement», Comparative Literature Studies 52, nr. 1 (2015)). 
314 Intervju med Gulbrandsen, 14.09.18.  
315 Kollontay, «Bekjemp den særegne kvinneundertrykkinga», Røde Fane 4 1980, 39. FAP. Det er ingen som har 

kommet fram og innrømmet at de var Kollontay, men bruken av denne typer dekknavn betydde ofte at det var 

noen fra høyere opp i systemet. «Vanlige» kadre brukte ofte vanlige navn som dekknavn, mens partiledelsen brukte 

mer sofistikerte dekknavn. Det kan derfor tenkes at det er kvinner som Kitty Strand eller Siri Jensen som sendte 

dette innlegget som svar til Gaukatore. Aleksandra Kollontay var en viktig kvinneforkjemper i Russland og var 

med på å danne bolsjevikenes kvinneavdeling, Zhenotdel. Således var hun et viktig forbilde for mange kvinner i 

AKP (m-l) (Åsmund Egge, «Aleksandra Kollontaj» i Store norske leksikon https://snl.no/Aleksandra_Kollontaj 

(2017)). 
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ta ansvar: «Vi er enige i at menn alene ikke kan lastes for kvinneundertrykkinga, men du 

underslår at menn har privilegier og fordeler av dette.»316  

 Hagemann fulgte opp debatten med en artikkel som kritiserte hvordan Gaukatore brukte 

Johnsens bok for sin sak.317 Hun hevdet at boka i utgangspunktet hadde gitt kvinner en 

«backing» i kvinnesaken som en særegen sak, og var fornærmet over at Gaukatore hadde vridd 

på budskapet i boka. Hagemann mente at det ikke var urimelig å forvente at menn kunne oppgi 

noen av sine privilegier for å gi plass for kvinnene i samfunnet, og at dette var å forvente at 

mennene i ml-bevegelsen skulle støtte: «Etter min mening er kvinnenes opprør mot menns 

undertrykking fullt ut rettferdig. Og det burde være en plikt for ml-bevegelsen og progressive 

menn å støtte det, istedenfor å innta en så nedlatende og uinteressert holdning som Gaukatore 

og mange med ham gjør.»318 Gaukatore fulgte ikke opp med et svar. 

Debatten blusset opp igjen etter et intervju med Strand i Klassekampen i 1982. Intervjuet 

omhandlet blant annet en av hovedparolene til 8. mars i 1972: «Halve husarbeidet tilhører 

mannen!».319 Parolen hadde kun blitt brukt i 1972, men var nå et utgangspunkt for en ny debatt 

i partiet. I intervjuet gir Strand uttrykk for at hun ønsket svar fra Gaukatore som hadde vært 

taus i to år, men også fra menn som var enige med ham i hans synspunkter. Selv om Gaukatore 

selv ikke hadde svart, kan man ane at det hadde vært et tema mellom 1980 og 1982 ettersom 

Strand etterspør svar fra forfatteren av innlegget. Strand kritiserte også Gaukatore for å ha et 

bakstreversk syn på husarbeid, og denne setningen var nok til å vekke liv i Gaukatore igjen. 

Han anklaget Strand for sitatfusk når hun hevdet at han mente det var reformistisk for menn å 

ta oppvasken, og for at hun ble intervjuet over en helside om noe som ble skrevet for to år 

siden.320 Gaukatore innvendte også at Strand la skylden over på mennene for at 

arbeidsfordelingen i hjemmet var skjevt. Menn som brukte Gaukatores argumenter i 

diskusjoner om arbeidsfordeling i hjemmet, skal ha argumentert for at hjernekirurger – som 

ofte var menn – burde slippe å gjøre halvparten av husarbeidet fordi arbeidet deres var så viktig 

å gjøre. Samme type argument kan ha blitt overført til partiarbeidet; siden partiet skulle 

gjennomføre en revolusjon samt stå imot en ny verdenskrig, var det viktig for mennene at de 

                                                 
316 Kollontay, «Bekjemp den særegne kvinneundertrykkinga», Røde Fane 4 1980, 40. FAP.  
317 Gro Hagemann, «Har AKP (m-l) sviktet kvinnene?», Røde Fane 5-6 1980, 58−61. FAP. 
318 Hagemann, «Har AKP (m-l) sviktet kvinnene?», Røde Fane 5−6 1980, 60. FAP. 
319 «Halve husarbeidet tilhører mannen», Klassekampen 29.05.82, 10. 
320 Gaukatore, «Husarbeid og moralisme», Klassekampen 05.06.82, 22. 
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ga alt til partiet og ikke ble distrahert av barn og husarbeid. Den andre runden av Gaukatore-

debatten var den reelle debatten og utspant seg over hele sommeren i 1982.321  

 Gaukatore-debatten var starten på et viktig ordskifte i kvinnepolitikken til AKP (m-l) 

fordi den tydelig viser hvordan kvinnene tar mer avstand fra den klassiske forklaringen om at 

kvinneundertrykkelse fant sted på et økonomisk grunnlag og går over til å se på 

samfunnsstruktur og maktforholdet mellom menn og kvinner. Debatten mellom Strand og 

Gaukatore i 1982 ble også viktig fordi det var flere som hadde brukt Gaukatores innlegg som 

tungt skyts for å ikke støtte kvinnekampen i partiet. Gjennom debatten ble det tydelig at 

kvinnene ikke var villige til å la Gaukatores synspunkt vinne. Debatten fremstår desto mer 

interessant når Gaukatore av mange har vært ansett for å være ingen ringere enn partiets egen 

formann, Pål Steigan.322 Dersom dette stemmer, er innlegget fra Gaukatore et klart bevis på at 

det fantes motstand fra ledelsen, om enn skjult bak et dekknavn i et tidsskrift. Innlegget kan ha 

vært et forsøk på å gi andre i partiet motargumenter til kvinneopprøret. Under fullt navn har 

Steigan kalt seg selv som en sympatisør og en pådriver for kvinnekampen, både i boka fra 1985 

og i boka fra 2013.323 Debatten ga medfart til den allerede eksisterende diskusjonen i partiet, 

og den hadde flere konsekvenser for kvinnene og kvinnepolitikken i AKP (m-l), blant annet 

Dokka-seminarene og Kvinnekonferansen. 

Til tross for støtte fra mange – kanskje også de aller fleste – i partiet, gikk ikke alle menn 

stille i gangene i etterkant. Steigan skriver selv at ml-bevegelsen var preget av de samme 

mannssjåvinistiske ideene som resten av det norske samfunnet på 1970- og 1980-tallet, selv om 

de gjerne skulle vært bedre.324 Det var derfor ikke alle som inntok en like positiv innstilling til 

de nye tiltakene som ble igangsatt for å inkludere kvinner i alle ledd i partiet. Utenom 

Gaukatore-debatten var det få andre større debatter om kvinnepolitikken og kvinners rolle i 

                                                 
321 Se for eksempel Kirsten Karlsen, «Teoretisk fremskritt for kvinnekampen?», Klassekampen 08.06.82, 13, 

Kitty Strand, «Husarbeidet og mannens privilegier», Klassekampen 19.06.82, 19, eller Arna Meisfjord, «Eg er 

imponert!», Klassekampen 08.07.82, 13. 
322 Man skal være forsiktig med å hevde dette helt sikkert. Steigan har, meg bekjent, aldri innrømmet at det er han 

som skrev disse innleggene. Hagemann og Gulbrandsen virker rimelig sikre på at dette stemmer, men hvor de har 

informasjonen fra, er jeg ikke sikker på. I et brev som ble sendt til SKAU (AAB) fra «Gerd» står det: «Noen sier 

at Gaukatore ikke kan være formann». Brevet er datert 15.09.82, altså i perioden hvor Steigan var formann. Gerd 

er nok et dekknavn, men det er noen fra SKAU som har sendt brevet. I et intervju i 1991 blir Steigan spurt om han 

var Gaukatore, hvorpå han svarer at man ikke skal tro på rykter og at han selv var god på husarbeid i hjemmet 

(«Flinkest i klassen», Klassekampen 14.09.91, 21). 
323 Steigan, På den himmelske freds plass, 139.; Steigan, En folkefiende, 415. 
324 «(…) ml-menn er som alle andre norske menn i det norske samfunnet prega av den kvinnefiendtlige ideologien 

og de kvinneundertrykkende mekanismene som finnes i dette samfunnet. I perioder har det nok vært tøft å være 

jente i ml-bevegelsen. Kvinnene slapp ikke til på tross av at de var dyktige, de gjorde det seige, usynlige 

organisasjonsarbeidet.» (Steigan, På den himmelske freds plass, 140). 
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politikken. Det betyr ikke at det ikke var noe mumling i krokene fra enkelte misfornøyde 

mannlige medlemmer, i tillegg at Gaukatore-innlegget ble brukt som skyts av de som var imot 

prinsipper som mer husarbeid til mannen.325 Dersom noen skal ha følte seg angrepet av anklager 

om at de ikke støttet kvinnekampen fordi de var menn, viste det seg ikke i noen debatter i 

internavisa eller tidsskriftet.  

 Enkelte punkter i arbeidet for å inkludere kvinner skapte noe debatt innad i partiet. Dette 

gjaldt spesielt hvorvidt man burde innføre kvotering for å få kvinner inn i ledelsen. Forslaget 

ble først foreslått i Tjen folket av «Lise og Lotte» fra RU i februar 1983. Forslaget ble så vidt 

tatt opp i SKAU etter at «Gerd» sa hun ønsket å fremme forslaget i Tjen folket sammen med en 

kamerat.326 I neste nummer av Tjen folket blir kvoteringsforslaget slått ned på. De som 

argumenterte imot, mente at kvotering av kvinner inn i ledelsen ville være for stivbeint og at 

det ikke ville hjelpe på kvinneundertrykkelsen.327 Det var ikke nødvendigvis et problem at flere 

kvinner skulle inn i ledelsen – de fleste var positive til dette – men at lagsstyrene og 

distriktsstyrene allerede slet med å få nok folk inn i ledelsen. Å vedtektsfeste at styrene måtte 

bestå av 50 % kvinner mente de kunne hemme veksten av partiet eller tvinge lag til å bryte 

vedtektene fordi de ikke hadde nok kvinner som ønsker å stille.328  

Prioriteringen AKP (m-l) ga kvinnearbeidet i 1982–1984 kan også tyde på noe intern 

motstand: «Kvinnepolitikk kan ikke bli en høyt prioritert oppgave for partiet som helhet i 

perioden som kommer. Likevel er det mulig å få gjort en del arbeid på dette området, bl.a. fordi 

partiet nå har et kvinnepolitisk utvalg, som kan lede og organisere arbeidet».329 Planen var 

skrevet av Sentralkomiteens plankomite. Istedenfor prioriteres faglig arbeid i partiet – men ikke 

med fokus på kvinner – mer innretting på arbeiderklassen og deres problemer, og bedre 

frontorganisering i fagbevegelsen. Kvinnefronten var ikke blant de frontorganisasjonene som 

skulle strammes opp.330 AKP (m-l) valgte altså å ikke prioritere kvinnekampen i en såpass 

kritisk periode hvor kvinnene over flere år hadde uttrykt misnøye. I tillegg er det påfallende at 

partiet igjen valgte å legge ansvaret for å bygge opp en god kvinnepolitikk på det nylig 

                                                 
325 Intervju med Ericsson, 03.09.18; Intervju med Gulbrandsen, 14.09.18. I 1984 ble det arrangert en 

kvinnekonferanse for menn for å bevisstgjøre dem på kvinneopprøret og kvinnenes situasjon i partiet slik at de 

kunne bidra til forbedringer. I innkallingen skrives det at hensikten ikke var å ta rotta på mennene, men en 

tillitserklæring til mennene, noe som kan tyde på at enkelte menn hadde uttalt seg at de hadde følt seg angrepet 

(«Om mannekonferansen om kvinnepolitikk», 1984. FAP). 
326 Brev fra «Gerd» til SKAU, 15.09.82. AAB. 
327 «Kvinnekvotering i AKP», Tjen folket april 1983, 25. FAP. 
328 «Om forslaget til kjønnskvotering», Tjen folket april 1983, 27. FAP. 
329 «Grovplan 1982–1984», Tjen folket august 1981, 19. FAP. 
330 «Grovplan 1982–1984», Tjen folket august 1981, 12−21. FAP. 
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gjenopprettede Kvinneutvalget. Dette til tross for at utvalget selv hadde uttalt at opprettelsen av 

et Kvinneutvalg slett ikke betydde at partiet kunne lene seg tilbake og la dem håndtere 

kvinnepolitikkens utvikling alene. Uttalelsen viser at partiet ikke var klar for å integrere 

kvinnepolitikken på flere områder. På lang sikt skulle prioriteringsoppgavene være: (1) å bygge 

Kvinnefronten, (2) å slåss mot kvinneundertrykkelsen innad i partiet, (3) utvikle en faglig 

kvinnepolitikk, (4) kjempe blant kvinnene for ei riktig linje i spørsmålet om krig og fred, (5) 

føre teoretisk kamp på det kvinnepolitiske området, (6) daghjemskamp.331 

 

6.3 Tiltak for forbedring av kvinnepolitikken i AKP (m-l) 

I 1981 ble det avholdt et kvinneseminar som skulle ta for seg kvinneundertrykkelsens grunnlag, 

partiets arbeid med kvinnepolitikk og internasjonale spørsmål. Ei innledning fra konferansen 

ble senere publisert i Tjen folket. 332 Innledninga kritiserte hvordan kvinner i partiet hadde blitt 

behandlet i de tilfellene de hadde turt å kritisere partiet. Kvinnene hadde hatt lange dager og 

vanskelige situasjoner med graviditet og barn: «Også kommunist-kvinner må ha rett til å bli 

gravide på noenlunde normalt vis uten at det er noe ideologisk avvik.»333 

Kvinneundertrykkelsen i partiet gikk lenger enn bare å ikke slippe til kvinnelige ledere, selv 

om innlederen også kritiserer dette, men undertrykkelsen hadde også påvirket 

familieplanlegging og gått dypt inn i privatlivet deres. Innlederen tar også opp partiledelsens 

tendens til å legge skylden over på enkeltpersoner i de tilfellene kvinnepolitikken ikke hadde 

strukket til: «Vi må slåss mot at respekten for kvinnearbeid og kvinnekader brytes ned gjennom 

en uvitenskapelig og skeiv oppsummering av historia.»334 Dette hadde tross alt vært et 

tilbakevennende problem, for eksempel når Hagemann og Strand ble avsatt fra sine posisjoner 

                                                 
331 «Grovplan 1982–1984», Tjen folket august 1981, 19-20. FAP. 
332 «Kvinneundertrykking i partiet», Tjen folket april 1981, 30−33. FAP. 
333 «Kvinneundertrykking i partiet», Tjen folket april 1981, 30. FAP. 
334 «Kvinneundertrykking i partiet», Tjen folket april 1981, 32. FAP. 
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i partiet.335 Kvinnekonferansen forfattet også et kritisk innlegg mot SKAU som kritiserte deres 

manglende evne til å prioritere kvinnesaker i partiet.336  

Siri Jensen har trukket fram artiklene til Hagemann som den politiske og teoretiske 

begynnelsen på kvinneopprøret i partiet.337 Artiklene ble publisert i Røde Fane mellom 1981 

og 1983. Hagemann husker ikke selv hvorfor hun skrev artikkelserien, men mener det ikke er 

usannsynlig at det var Strand som satte henne på saken.338 Det kan også tenkes at artikkelserien 

ble inspirert av Gaukatore-innlegget fra 1980. Artikkelserien belyste kvinners situasjon med 

særlig vekt på den doble undertrykkingen de møtte i samfunnet og hjemmet. Hvordan skulle 

samfunnet håndtere at kvinner gikk ut i jobb? Hva ville skje i hjemmet? Artikkelserien tok også 

for seg familien som en kampenhet.339 Hagemanns artikler markerte et brudd med ideologien 

som var brukt om kvinneundertrykkelse fram til da. I tidligere prinsipprogram hadde det blitt 

hevdet at kvinner hadde oppnådd noe frigjøring under kapitalismen ved at de var blitt sluppet 

inn i arbeidsmarkedet. Dette var Hagemann uenig i. I tillegg var det en oppfatning om at 

kvinneundertrykkelsen ville forsvinne dersom sosialismen ble innført. Hagemann argumenterer 

også imot dette fordi hun mente at Sovjet fremdeles ikke hadde oppnådd full likestilling for 

kvinner.340 Kvinnefrigjøringen ville kun finne sted om man gjorde endringer og jobbet for det. 

Dersom man ikke gjorde dette, ville undertrykkingen ta nye former – også under sosialismen.341 

En umiddelbar løsning kom ikke Hagemann med, annet enn at partiet måtte ta et oppgjør med 

                                                 
335 Gro Hagemann forble på mange måter en «persona non grata» som Sjøli har kalt henne, helt til hun meldte seg 

ut av partiet. Hun ble sluppet inn i varmen i en kort periode mens hun skrev kvinneartiklene i Røde Fane, men i 

1984 var hun igjen en fiende av partiet. Etter at Kitty Strand og Turid Hagene samarbeidet med Hagemann på en 

artikkel, ble det foreslått fra Steigan at de skulle få en offisiell advarsel fra SKAU om at de hadde samarbeidet 

med en som var å regne som en fiende av partiet: «SKAU har vedtatt å gi dere en advarsel i samband med deres 

innlegg med Gro Hagemann. Gro Hagemann har erklært seg som fiende av partiet. Det kan derfor ikke godtas at 

partimedlemmer holder særmøter med henne i en pågående partidebatt. Dere står fritt til å fortsatt forsvare deres 

standpunkter. Også i Klassekampen. Men vi advarer om at dersom dere fortsetter et slikt samarbeid med erklærte 

motstandere av partiet vil vi måtte betrakte det som en fraksjonell handling.» (Brev til SKAU fra Pål Steigan, 

03.08.84. AAB). Det er usikkert hvorvidt de faktisk mottok advarselen, men brevet forteller at Hagemann var en 

person AKP (m-l) ikke ønsket skulle påvirke partiet etter sin utmelding i 1984. 
336 Brev fra Kvinnekonferansen til SKAU, 1981. AAB. 
337 Siri Jensen, «Kvinneopprøret i AKP», Klassekampen 19.02.03, 10−11. Som nevnt innledningsvis er alle 

artiklene fra Røde Fane i numrene 8 1981, 1 1982, 4 1982, 5 1982, 1&2 1983 og 4 1983. FAP. 
338 Intervju med Hagemann, 21.08.18. 
339 Hagemann forfattet artikkelen «Monopolkapitalen truer familien» i Røde Fane 2 1972, og hun har selv betegnet 

den som en famøs artikkel som skapte debatt i ettertid (Intervju med Hagemann, 21.08.18). Artikkelen handler om 

hvordan monopolkapitalen truer familien ved å undertrykke kvinnene i familien samt svekke proletariatets 

politiske kraft. Ekteskap basert på kjærlighet blir også truet under monopolkapitalen fordi de ytre vilkårene for 

familien blir verre. Hensikten med artikkelen å legge fram et forsvar for at man var nødt til å beholde familien slik 

den var («Monopolkapitalen truer familien», 17−31. FAP). Dette skapte mange diskusjoner blant annet i 

kvinneorganisasjoner fordi artikkelen ikke anerkjente andre former for samliv enn ekteskap mellom mann og 

kvinne (Haukaa, Bak slagordene, 80−81).   
340 Gro Hagemann, «Hvorfor kvinneundertrykking?», Røde Fane 1&2 1983, 37−38. FAP. 
341 Gro Hagemann, «Frigjøring av kvinnene?», Røde Fane 4 1983, 30. FAP. 
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egne holdninger for å kunne arbeide med frigjøringen: «Problemet har stort sett ikke vært at 

kvinnekampen har kommet på ville veier, men at det nesten ikke har eksistert noen kvinnekamp 

overhodet, og at forsøk på å reise den har blitt møtt med økonomisme eller 

mannssjåvinisme.»342 Artikkelserien kan bli sett på som det første åpenlyse opprøret fra en 

sentral kvinne i partiet. Men dersom man tar i betraktning at Røde Fane var underlagt svært 

strenge redigeringsdirektiv, var nok ikke opprøret uventet fra partiledelsens side. Det 

Hagemann skriver om var uten tvil viktig for partiet, men det kan ha vært for lite, for seint for 

mange kvinner som allerede hadde meldt seg ut på bakgrunn av ideologiske forskjeller i 

forståelsen av kvinnekampen.  

På bakgrunn av kvinnenes protester, valgte partiet å gjenopprette Kvinneutvalget som 

hadde forsvunnet i det stille ut av partiet rundt 1978. Dette var et tiltak for å fremme kvinnelig 

politisk fostring og for å skape en tilknytning mellom kvinnepolitikken og partiledelsen. 

Kvinneutvalgets gjenopprettelse var på agendaen til SKAU i mars 1981, og de hadde fram til 

juli samme år til å finne en passende sammensetning av medlemmer.343 Utvalgets oppgave var 

å igangsette tiltak som blant annet skulle øke kvinneandelen i ulike ledelser: «Et viktig tiltak å 

gjennomføre en form for er kjønnskvotering som har særskilt betydning for utvikling for 

politikk, taktikk og teoretisk kamp i partiet. Vi vil slåss for å styrke kvinnenes plass i viktige 

partiutvalg, og i redaksjonen i Røde Fane.»344 Utvalget ble også gjenopprettet for å sørge for at 

styringa av kvinnepolitikken returnerte til partiet og ikke bare lå hos Kvinnefronten: «(…) 

partiets kvinnepolitikk bør være mer enn Kvinnefronten. Derfor har vi tatt utgangspunkt i de 

politiske sakene i mener det er viktig å arbeide med. Noe av dette arbeidet vil sikkert foregå i 

Kvinnefronten, og noe utafor.»345 At kvinnepolitikken er på vei tilbake til partiet etter å ha 

nærmest utelukkende funnet sted i Kvinnefronten i et tiår, viser at prioriteringene var i ferd med 

å endre seg.  

Dokka-seminarene var nok et tiltak som ble igangsatt for å fremme kvinnepolitikken i 

partiet. De var en seminarrekke som ble tilbudt kvinnene i AKP (m-l). Dokka hadde vært et 

sted hvor partiet flere ganger hadde avholdt møter om ulike politiske saker som ikke omhandlet 

kvinnepolitikk, men stedet ble spesielt kjent for kvinneseminarene. Et av de mest kjente 

seminarene ble holdt 16.-18. april i 1982 og var basert på artikkelen til Gaukatore fra 1980. Fire 

viktige problemstillinger som skulle tas opp var:  

                                                 
342 Gro Hagemann, «Frigjøring av kvinnene?», Røde Fane 4 1983, 32. FAP. 
343 SKAU-møte, 18.03.81. AAB. 
344 «Partiets kvinneutvalg blir oppretta», Tjen folket juni 1981, 37. FAP.  
345 «Partiets kvinneutvalg blir oppretta», Tjen folket juni 1981, 38. FAP. 
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1. Er undertrykking av kvinner en privatsak – eller et spørsmål av strategisk betydning? 2. Hva 

skjer med familien under kapitalismen? 3. Tjener kapitalismen på kvinnearbeidet i familien? 4. 

Hva bestemmer verdien av menns og kvinners arbeidskraft?346 

 

Problemstillingene viser tydelig at seminaret var påvirket av den pågående debatten innad i 

partiet. Mot slutten av 1982 blir det også arrangert et nytt kurs som skulle vise seg å være såpass 

populært at det holdt seg gående over flere år. Kurset kaltes «Kapitalen for kvinner» og skulle 

være et fristed for kvinner hvor de kunne diskutere marxismen og politisk økonomi – uforstyrret 

fra menn.347 «Kapitalen for kvinner» ble også holdt kun av kvinner. Kursene tok med seg noen 

av de viktigste spørsmålene som ble brukt på seminaret om husarbeid som hvorfor kvinner ble 

betalt mindre enn menn og hvordan arbeidsmarkedet skulle håndtere at så mange kvinner gikk 

ut i jobb. Kimen til det som skulle bli Ericssons Søstre, kamerater! ble lagt i flere av disse 

seminarene, så det er rimelig å hevde at seminarene var svært viktig for partiet og kvinnene.348  

Dokka-seminarene og «Kapitalen for kvinner» var to kursserier som la opp til at 

kvinnene skulle fostres politisk. Gjennom disse kursene lærte kvinnene om kvinnepolitikk av 

kvinner og for kvinner, og de ble oppfordret og oppmuntret til å bidra selv. Å skape trygghet 

for kvinnene rundt det politiske og ideologiske skulle vise seg å være svært viktig. 

Kvinneundersøkelsen i 1984 skulle vise at kvinnene ofte følte seg lite beleste og at de ikke 

hadde nok erfaring til å bidra i større diskusjoner hvor det også var mannlige medlemmer til 

stede. Det er en tydelig ideologisk utvikling i denne perioden, og det ville bli særlig tydelig i 

prinsipprogrammet fra 1984.  

 Det store engasjementet rundt kvinnepolitikk samt gjenopprettelsen av Kvinneutvalget, 

førte også til at kvinnebulletinene kom tilbake. Kvinnebulletinen gjenoppstod i juli 1982. Den 

første bulletinen inneholdt en kort beskrivelse av hva de trodde bulletinene ville inneholde 

fremover, hvilke kurs de kunne tilby samt en innledning gitt av Siri Jensen om tariffoppgjøret 

og kvinnelønna.349 Engasjementet rundt kvinnesakene og hendelsene som fant sted på starten 

av 1980-tallet ble derimot ikke plukket opp av Klassekampen. Kvinnesaker hadde lenge blitt 

nedprioritert av avisa, og de skrev hverken om kvinnekonferansen eller Dokka-seminaret. 

                                                 
346 «Kurs om familien, Dokka 16.−18. april», Klassekampen 19.03.82, 3. 
347 «Mannfolka får holde seg hjemme denne gangen, for på dette kurset trenger vi all tida til å prate sjøl.» 

(«Kapitalen for kvinner», Klassekampen 14.10.82, 14.) 
348 Intervju med Ericsson, 03.09.18. 
349 Kvinnebulletin 1 1982. FAP. 
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Dokka-seminaret dukket kun opp som en notis i avisa med en kort forklaring av 

hovedmomentene som skulle gjennomgås.  

Lydhør for denne kritikken, endte partiledelsen – i regi av Ericsson – opp med å starte 

en innsamlingskampanje slik at de kunne ansette en som kunne være ansvarlig for kvinnestoff. 

Ericsson uttalte at kvinnesaker var et forsømt område i avisa, men at Klassekampen kunne 

utrette mye dersom de hadde noen som kunne ta ansvaret for det.350 Innsamlingskampanjen var 

en suksess med over 300.000 kr samlet, og Kirsten Karlsen ble den nyeste medarbeideren i 

Klassekampen i 1982.351 Til tross for ansettelse av kvinnestoffansvarlig, var Klassekampen en 

mannsbastion som fikk forbli etter kvinneopprøret.352 Mot midten av 1980-tallet var det i avisa 

AKP (m-l)s ressurser og penger hovedsakelig lå, og derfor er det påfallende at kvinnene ikke 

fikk en gjeldende posisjon her før i 2018.353 

Som nok et tiltak igangsatte Kvinneutvalget en kvinneundersøkelse i partiet i forkant av 

landsmøtet i 1984. Hensikten var å forsøke å finne ut av hvem kvinnene i partiet var, hvor lenge 

de hadde vært med, hva slags oppgaver de hadde og hvordan kvinnene i partiet oppfattet seg 

selv. Undersøkelsen inneholdt to deler; den ene skulle alle kvinnene svare på, og den andre var 

til distriktsstyrene som skulle svare på ulike spørsmål som omhandlet kvinneandelen i 

styrene.354 90 kvinner svarte, en liten andel av kvinnene i partiet. Derfor må man være forsiktig 

med å uttale seg bastant om hva resultatene viser fordi resultatene kan være lite representative 

for den øvrige kvinneandelen i partiet. Likevel de kan gi en pekepinn på hvem kvinnene var. 

Resultatene av undersøkelsen ble presentert i Tjen folket over to numre i 1983.355 

Undersøkelsene viste at 68 % av de som hadde svart hadde vært med i fem år eller mer, mens 

kun 9 % var nyinnmeldte.356 Dette bekrefter påstanden om at AKP (m-l) hadde vanskelig for å 

ta opp i seg nye medlemmer, og at de som var medlem av partiet hadde vært med nærmest siden 

oppstarten. Kvinneundersøkelsen viste også hvor få kvinner som satt i ledelsen, også på 

distriktsnivå – kun ett distriktsstyre hadde en kvinnelig leder, og alle hadde en kvinneandel på 

under 50 %.357 På spørsmål om hva de føler seg flinke til, svarte 10 % at de ikke var flinke til 

                                                 
350 «Ny giv for Klassekampen!», Klassekampen 29.05.82, 18. 
351 «Kirsten Karlsen klår til innsats», Klassekampen 04.09.82, 20. 
352 Mannsbastionen Klassekampen bestod i nesten et halvt århundre, fram til 2018 da Mari Skurdal tok over som 

første kvinnelige redaktør i Klassekampens historie. 
353 Steigan, En folkefiende, 416. 
354 Notat fra SKAU og Kvinneutvalget til DS, «Kvinneundersøkelsen», februar 1983. FAP. 
355 Tjen folket oktober 1983 og Tjen folket desember 1983. FAP. 
356 «Kvinneundersøkelsen», Tjen folket oktober 1983, 31. FAP. 
357 «Kvinneundersøkelsen», Tjen folket desember 1983, 16−17. FAP. 
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noe. Andre svarte at de hadde styrke i massearbeid eller organisering.358 Kvinneundersøkelsen 

avdekket dermed noe de som hadde arbeidet med kvinnesaker i partiet lenge hadde mistenkt – 

at kvinnene ikke følte seg gode nok. Derfor var tiltak som Dokka-seminarene og «Kapitalen for 

kvinner» absolutt nødvendig for at kvinneandelen i lederstillinger skulle øke i partiet. Jorun 

Gulbrandsen, som var kvinneansvarlig fra 1980 til 1984, fortalte dette om funnene de gjorde 

om gapet mellom kvinnenes erfaringer og deres oppfattelse av hva de kunne:  

 

Det er det misforholdet som var så ekstremt. (…) du kunne ha ei dame som i Mo i Rana eller et 

annet industristed som jobba på fabrikk som skiftarbeider og hadde to små unger (…) og var i 

lagsstyret og satt i fagforeninga, klubben, og kritiserte seg sjøl i kvinneundersøkelsen for hun 

var veldig dårlig til å studere teori og visste hun hadde et avvik på det. (…) Så det var veldig 

mange som dreiv med, de bygde opp – husk på, på 70-tallet hadde vi bygd opp 

Palestinakomiteen, solidaritetsarbeidet, de gjorde de i by etter by etter by, kommune etter 

kommune etter kommune. Kvinnefronten bygde de opp. De bygde opp Klassekampen og 

Klassekampens sak. De dreiv med Rød Valgallianse og stod og samla inn penger, vi samla inn 

millioner på millioner hele tida. Og dette dreiv de jo med. Og selvfølgelig var det lokale aksjoner 

for barnehagen. De var jo med i alt, lykkelig og glad. Og de til og med leste for dem solgte 

avisen, Klassekampen, på gata, så de måtte jo lese, for de skulle diskutere og sånn. Så det var 

skumle saker. Og 1. mai-organisering dreiv de med, og 8.mars-toga, alle de åpne møtene, så 

kom solidaritet med hvert jævla land som ble okkupert av fascismen og hadde tatt kupp og sånn, 

da lagde jo vi solidaritetsaksjoner, og så alle må ha møte, alle må feire, alle må gjøre. (…) Også 

kommer de med den konklusjonen at de er jo ikke så erfarne. Det er så vilt. (…) den 

kvinneundersøkelsen viste det.359 

 

Kvinneundersøkelsen hjalp også å belyse problemet med at kvinner ikke ble ansett som en del 

av arbeiderklassen. Selv om de var arbeidende, jobbet i dårlige kår og med dårlig lønn, ble de 

ikke nødvendigvis regnet som en uunngåelig del av arbeiderklassen; arbeiderklassen var 

«mannen med hjelm». Undersøkelsene viste at partiet bestod at 40 % kvinner, og dette pekte 

mot at partiet var nødt til å endre oppfattelsen av hvem som faktisk var målgruppa.360  

I SKAU ble kvinneundersøkelsen også tatt opp som tema, og partiledelsen forsøkte å 

finne ut av hvordan de skulle håndtere det de nå hadde lært. SKAU ønsket ikke å ha permanente 

                                                 
358 «Kvinneundersøkelsen», Tjen folket oktober 1983, 33. FAP. Noe nøyaktig tall på hvor mange «andre» var, var 

ikke oppgitt i artikkelen.  
359 Intervju med Gulbrandsen, 14.09.18. 
360 SKAU, «Kommentar til kvinneundersøkelsen», Tjen folket desember 1983, 16. FAP. 
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kvinnegrupper i avdelingen i frykt for å dele gruppa i to, men de ønsket likevel kvotering av 

kvinner inn i DS-ene. Målet var at det skulle skje over tid, slik at det ikke ble for brått og at 

kvinnene kunne fostres inn i oppgavene.361 Gjennom å utstede en kvinneundersøkelse, viste 

Kvinneutvalget at de ønsket å kartlegge hvilke tiltak som måtte settes i gang for å oppnå det de 

ønsket for kvinnene i partiet. At undersøkelsen blir tatt opp på SKAU-møtene viser at 

partiledelsen også ønsket å ta del i utviklingen som fant sted i partiet. Det er videre et tegn på 

at kvinneopprøret i partiet var et rolig opprør som ikke skapte stor motstand i den sittende 

Sentralkomiteen.  

 

6.4 Kvinnekupp og kvinneopprør? 

I nominasjonsdiskusjonen i 1983 var tonen svært annerledes enn den hadde vært i 1976. Der 

hvor Nominasjonskomiteen i 1976 helt tydelig vektla «politisk nivå» hos medlemmene – eller 

lojalitet til ledelsen – velger denne Nominasjonskomiteen å fremme viktigheten av å velge 

kvinner inn i ledelsen: «Det er viktig å nominere arbeiderkvinner, men like viktig å prioritere 

andre kvinner. Kvinner har lett for å bli oversett, og undervurderer ofte seg selv. Vi trenger 

kvinner for å styrke arbeiderklassens kamp, og for å styrke partiets innretting.»362 Dette sitatet 

viser at partiet hadde gått vekk fra å vektlegge kun hvilken klasse de i ledelsen tilhørte, men 

fremhevet heller at kvinner måtte gis plass. Det er en tydelig utvikling fra tidligere 

nominasjonsdirektiver.  

 På landsmøtet i 1984 velges tre nye inn i den øverste ledelsen. AKP (m-l) velger sin 

aller første kvinnelige leder, Kjersti Ericsson. Sammen med henne går Jorun Gulbrandsen og 

Arne Lauritzen inn som nestledere. Å være leder i AKP (m-l) var ikke nødvendigvis en 

ettertraktet oppgave, og Ericsson uttalte selv at det ikke var ei oppgave hun tok på seg med 

glede: «Da jeg ble leder, var det virkelig ikke noe jeg gleda meg til eller ønska meg 

personlig.»363 Men partiet virket fornøyd med å ha valgt en kvinnelig leder, og i et intervju med 

Ericsson, Gulbrandsen og Lauritzen uttalte de seg om hvordan ledelsen i AKP (m-l) måtte speile 

hvordan arbeiderklassen så ut.364  

Prinsipprogrammet fra 1984 bar preg av å vektlegge kvinnekampen i mye større grad 

enn partiet hadde gjort tidligere. Kvinnepolitikken skulle bli mer integrert i partiets generelle 

                                                 
361 SKAU-møte, 20.10.83. AAB. 
362 «Materiale til nominasjonsdiskusjonen foran partiets landsmøte», Tjen folket oktober 1983, 4. FAP. 
363 Intervju med Ericsson, 03.09.18. 
364 «Kvinnene har tatt makta», Klassekampen 18.12.84, 8−10. 
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politikk. Derfor fikk kvinner mer enn bare én seksjon som handlet om kvinneundertrykkelse, 

men ble stadig tatt opp under flere andre emner. De ble også spesifikt nevnt under seksjonen 

om arbeiderklassen i Norge. Partiet har tatt til seg klagene om at kvinnene ikke ble ansett som 

en legitim del av arbeiderklassen.  I tillegg – og kanskje viktigst – er menns undertrykking av 

kvinner inkludert som et eget punkt.365 I prinsipprogrammet fra 1980 var det nevnt i en 

bisetning, men i 1984-programmet blir det altså utbrodert mer. Det er en anerkjennelse om at 

kvinner ikke bare blir undertrykt av monopolkapitalen, men at menn har spilt en stor rolle i 

undertrykkingen. Det ble også vedtektsfestet at medlemmer av AKP (m-l) ikke kunne 

undertrykke eller mishandle kvinner.366 Brudd på disse vedtektene kunne i verste fall føre til 

eksklusjon. Videre vedtektsfestet partiet at halvparten av Sentralkomiteen skulle bestå av 50 % 

kvinner. Det samme gjaldt distriktsstyrene, hvor kvinneundersøkelsen hadde avdekket at ofte 

manglet kvinner.367 På tross av diskusjoner om hvorvidt kvotering burde kreves eller ikke, 

landet partiet til slutt på at det måtte til for at kvinneandelen skulle heves i de øverste organene.  

Under landsmøtet i 1984 utformes det også en resolusjon som het AKP og 

kvinnekampen.368 Resolusjonen tar for seg hvordan AKP (m-l) hadde jobbet for å fremme 

kvinners rettigheter, men også hvordan kvinneundertrykkelsen hadde forplantet seg i partiet. 

Resolusjonen kritiserer monopolkapitalens utnyttelse av kvinner gjennom porno og 

prostitusjon, men også dens aksept for mishandling i hjemmet. Videre benyttet resolusjonen 

seg av Hagemanns argumenter fra «Monopolkapitalen truer familien», men inkluderer denne 

gangen flere typer samliv, ikke bare det heterofile. Dette viser at AKP (m-l) har tatt avstand fra 

meningen om at familien må forsvares som en kampenhet, og åpner for andre alternative måter 

å bo på.  

 Resolusjonen er et definitivt vannskille fra tidligere hefter og dokumenter som handler 

om kvinners frigjøring. For det første anerkjenner partiet at menn, også menn fra 

arbeiderklassen, kan være en del av kvinneundertrykkelsen. Dette hadde lenge vært et betent 

tema for blant annet Kvinnefronten, og hadde ført til at frontene mellom Nyfeministene og 

Kvinnefronten hadde blitt steile. For det andre tar partiet avstand fra det tidligere 

heteronormative synet på en familie og inkluderer homofile og lesbiske i kategorien «familie». 

Også dette punktet hadde vært et punkt som Nyfeministene og Kvinnefronten hadde hatt en 

                                                 
365 AKP (m-l), Prinsipprogram og vedtekter for AKP (m-l): Vedtatt på 4. landsmøte (desember 1984) (Oslo: 

Forlaget Oktober, 1985), 38. FAP. 
366 AKP (m-l), Prinsipprogram og vedtekter 1984, 83. FAP. 
367 AKP (m-l), Prinsipprogram og vedtekter 1984, 88. FAP. 
368 AKP (m-l), AKP og kvinnekampen. FAP. 
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strid om. Men kanskje viktigst, løfter AKP (m-l) opp kvinnepolitikken i partiet og vedtar en hel 

del nye vedtekter for å fremme kvinners posisjon i partiet og i samfunnet. Dette skiller seg fra 

hvordan den tidligere partiledelsen hadde løst problemet – ved å gi over kvinnepolitiske 

oppgaver til en kvinneansvarlig eller å utøve kvinnepolitikken gjennom Kvinnefronten. Dette 

er også i tillegg til tiltakene som allerede hadde blitt forsøkt implementert som nevnt tidligere. 

I ettertid har enkelte erklært landsmøtet i 1984 som et «kvinnekupp» hvor kvinnene 

overtok ledelsen fra den mannlige diamantkjernen som hadde sittet i nesten et tiår. I Yearbook 

on International Communist Affairs fra 1987, bemerket Marion Leighton at starten på 1980-

tallet i AKP (m-l) var preget av mye krangling, og at det var mulig dette handlet om kvinnenes 

rolle i partiet: «A good deal of the squabbling may have involved the role of women in the 

organization, because at the party’s congress in December 1984, women captured the 

leadership.»369 Fra utsiden har det sett ut som kvinnene kuppet partiet og tok over ledelsen. 

Men det er lite som tyder på at det var noe annet enn et velkomment skifte av leder i AKP (m-

l), også til en kvinnelig leder. Dette gjelder især fordi den påtroppende lederen ikke hadde lyst 

til å ta over som leder. Videre hadde Steigan søkt om å slippe å bli gjenvalgt til leder av 

partiet.370 Han ønsket av flere grunner ikke lenger å være formann, blant annet fordi han aldri 

hadde hatt særlig lyst til å være det i utgangspunktet. SKAU tok altså hensyn til hans søknad 

og valgte ikke Steigan igjen som partiformann. At det var en kvinne som tar over vervet var 

kanskje noe nytt, men plassen som partiformann var allerede ledig, og kvinnen som tok over 

vervet var ikke ute etter å kuppe plassen. Derfor kan man ikke kalle landsmøtet i 1984 et 

kvinnekupp. Det var heller at partilederen som hadde sittet syv av partiets ni leveår, trådte av 

og ga vervet videre til noen andre som motvillig kunne overta. Videre ble det spekulert i om 

Steigan kunne være «Gaukatore», og det var nok vanskelig for enkelte kvinner i partiet å se at 

en som hadde de meningene som Gaukatore uttrykte satt som partileder. 

Man kan også stille spørsmål rundt ordet «kvinneopprør» og hvorvidt hendelsene i AKP 

(m-l) mellom 1982 og 1984 faktisk kan klassifiseres som et opprør. Ordet ble brukt om 

hendelsene allerede i desember 1984:  

 

Det har vore eit kvinneopprør i partiet siste delen av landsmøteperioden. Kvinnene har heile tida 

vore utgjort eindel av ryggraden i partiet. Men dei har i liten grad kome framn i leiande verv. 

                                                 
369 Marion Leighton sitert i Robert J. Alexander, Maoism in the developed world (Westport, Connecticut: Praeger 

Publishers, 2001), 139. Min kursiv.  
370 Vedlegg til SKAU-møte, 12.05.82. AAB. 
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Den lina har vi no tatt eit oppgjer med, både i forhold til leiinga i partiet og på vallistene til RV. 

Kvinneopprør har det vore i dei fleste partia. Partia har mange fine programformuleringar om å 

få kvinnene fram. Hos oss har vi verkeleg klart å slåss oss fram.371 

 

Sitatet viser at kvinneopprør er et samtidsbegrep, og ikke et begrep som ble brukt om 

oppstandelsene i ettertid. Men, som tidligere nevnt, så var det ikke en uvelkommen 

maktovertakelse fra partiledelsens side. Ordboka definerer et opprør enten som «voldelig 

oppstand mot myndigheter eller andre makthavere» eller «voldsom bevegelse, uro».372 

Opprøret i AKP (m-l) passer ikke til den første definisjon ettersom det ikke var vold knyttet til 

maktovertakelsen. Den andre definisjonen kan man også stille spørsmålstegn ved, ettersom det 

ikke var en voldsom uro i partiet grunnet kvinneopprøret heller.  Oppstandelsene var likevel en 

kraftig protest mot en gjeldende politikk og oppfatning i partiet, og i slik forstand kan det tolkes 

som et opprør mot de gjeldende normene. Men opprøret stod uten særlig motstand fra 

autoritetene i partiet. Derfor er det mer passende å kalle kvinneopprøret for en kvinnereform. 

Kvinnenes innsats for å endre partiet, førte til flere reformer som igjen gjorde at flere kvinner 

havnet i ledende posisjoner. Også de tiltakene som ble gjennomført etter 1984 var reformer som 

førte til en forbedring for kvinner situasjon i partiet.  

 Opprøret var heller ikke så stort i størrelse og det var få aktører som deltok aktivt i 

opprøret gjennom artikler og innlegg i ulike aviser og tidsskrift. Opptakten til opprøret, og i 

stor grad også selve opprøret, ble båret fram av et lite knippe kvinner som hadde viet mye av 

tiden sin til kvinnepolitikken og kvinners posisjon i partiet. Blant disse finner man Kitty Strand 

og Gro Hagemann, men også etter hvert Kjersti Ericsson, Jorun Gulbrandsen, Siri Jensen og 

Unni Rustad. Konsekvensene for disse kvinnene var tidvis harde å bære, og det endte etter hvert 

med at Gro Hagemann meldte seg ut i 1984. Hun meldte seg ut før landsmøtet i 1984, men 

begrunnet valget blant annet med at AKP (m-l)s kvinnepolitiske linje ikke var en linje hun 

kunne støtte.373 Kvinneopprøret hadde riktignok ført til en kvinnelig leder, men dette var ikke 

                                                 
371 «Kvinnene har tatt makta», Klassekampen 18.12.84, 8. 
372 Bokmålsordboka s.v. «Opprør». 23.03.19. 

https://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=oppr%C3%B8r&ant_bokmaal=5&ant_nynorsk=5&begge=+&ordbo

k=bokmaal  
373 Selve utmeldingen inneholdt ingenting om kvinnepolitikk, men var et opprop med ni andre. Dette oppropet 

vektla at AKP (m-l) var blitt for revisjonistiske. Hagemann forteller at hun egentlig ikke følte seg hjemme i gruppa 

hun meldte seg ut sammen med (Intervju med Hagemann, 21.08.18). Kritikken mot kvinnepolitikken som 

bakgrunn for utmeldingen kom først i et innlegg hun skrev sammen med Reidar Johansen. Å melde seg ut var 

dessuten hardt, og Hagemann opplevde at flere hun tidligere hadde vært venn med, unngikk henne da de møtte 

henne på gata (Intervju med Hagemann, 21.08.18).  
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nok til at partiets kvinnepolitikk faktisk tok en vending i riktig retning, hevdet hun.374 

Hagemann var den som fikk størst konsekvenser av å ha kritisert AKP (m-l)s kvinnepolitikk 

ved å lenge bli regnet som en «persona non grata» i partiet, særlig etter utmeldingen, men også 

mens hun var medlem i partiet. Strand og Ericsson fikk spesielt smake på hvordan det var å 

være kvinne i AKP (m-l).  

6.5 Epilog 

Kvinneopprøret i partiet brakte med seg flere viktige endringer og omveltninger. Ericsson 

mener at kvinneopprøret og endringene som fulgte av dette, var en av grunnene til at AKP (m-

l) holdt hodet over vann mens mange av søsterpartiene rundt i verden gikk under.375 Det er flere 

viktige bidrag til kvinnepolitikken etter 1984 som kvinneopprøret la kimen til. Antallet kvinner 

som ble med i ledelsen i 1984 var en milepæl for partiet, men skal vi tro Ericsson var det ikke 

dette som var toppen av kvinneopprøret. For henne var opprøret det som fulgte etterpå. Det var 

da kvinnepolitikken virkelig begynte å sette sitt preg på partiet, både på den eksterne politikken 

og den interne partikulturen. Dette inkluderte blant annet deltakelse ved Nordisk 

kvinnekonferanse i 1988 og implementeringen av den nye politikken som kom etter 1984.376 

Blant de viktige hendelsene var Siri Jensens lansering av sin «to spisser»-teori. Teorien var en 

videreutvikling av den doble undertrykkelsen partiet hevdet kvinnene møtte. Jensen mente at 

arbeiderkvinner ofte stod foran i viktige kamper grunnet sin doble undertrykking, og at de ble 

tvunget til å bære mange av kampene på vegne av arbeiderklassen.377 Teorien regnes av flere 

som det viktigste bidraget AKP (m-l) har kommet med.378 Denne teorien ble inkludert i 

Ericssons bok Søstre, kamerater!.379 Boka har for mange marxister vært regnet som et viktig 

bidrag til kvinnepolitikken.380 

Et annet tiltak for å få flere kvinner inn i ledende posisjoner var «bøllekurs». Ideen til 

bøllekursene var Ericssons, men kursene ble utarbeidet av Liv Finstad og Anne Tiedemann.381 

Kursene skulle gi kvinner selvtillit i politikken og skulle lære dem om hersketeknikker, slik at 

                                                 
374 Reidar Johansen og Gro Hagemann, «AKPs borgerlige feminisme», Klassekampen 04.01.85, 15. 
375 Intervju med Ericsson, 03.09.18.  
376 Intervju med Ericsson, 03.09.18.  
377 Ericsson, Søstre, kamerater!, 132. 
378 Arne Byrkjeflot skrev i 2003 at det ikke var noen annen teori som hadde hatt så mye å si for det faglige arbeidet 

til partiet som Jensens teori hadde hatt (Arne Byrkjeflot, «Å bli en del av arbeiderklassen», Klassekampen 

03.03.03, 8−10).  
379 Ericsson, Søstre, kamerater! 
380 Intervju med Gulbrandsen, 14.09.18. 
381 Folkvord, Rødt!, 152. 

 



103 

 

de kunne unngå å falle for dem. I tillegg fremhevet kursene viktigheten av at kvinner skulle 

gjøre ting i flokk. Ml-kvinnene hadde erfart at de ikke kunne være bare én kvinne, men at de 

gjerne måtte utgjøre en tredjedel eller kanskje til og med halvparten for å få gjennomslag.382 

Prøveperioden var i 1984, og kursene har vært svært etterspurt i ettertid.383 Fremdeles 

arrangeres kursene, blant annet i regi av Rød Ungdom.   

Å ta over som første kvinnelige leder var ikke så enkelt. Som Jensen sier det: «Det er 

vanskelig å være i opposisjon til en organisasjon en sjøl leder, og det er nettopp [den] 

kvinnebevisste kvinnelige leders dilemma.»384 For å forsøke å utdanne menn på problemet med 

kvinneundertrykkelse og de ulike formene de kunne ta, ble det også holdt kurs i kvinnepolitikk 

for menn i distriktsstyrene. Tanken bak disse kursene var at det var lettere for menn å se 

kvinneundertrykkelsen dersom de så hvordan det hindret det politiske arbeidet. Likevel har 

Ericsson og hennes etterfølger, Jensen, høstet kritikk for hvordan de ledet partiet. Ericsson 

hevder noen mente lederstilen hennes var for «myk» og at de derfor var misfornøyd med å ha 

henne som leder.385 Kvinnereformene var derfor ingen umiddelbar løsning på 

kvinneundertrykkelsen innad i partiet, og det var en seigliva kamp for kvinnene å føre gjennom 

1980-tallet. Asta B. Håland og Leikny Øgrim har beskrevet perioden som en preget av at 

kvinnene hadde ansvaret for å holde partiet sammen: 

 

Alt vi gjorde eller mente, ble like fint og riktig. Motsigelser ble farlige. Å stille uenigheter skarpt 

hørte til den ‘mannlige lederstilen’ som ligger ledelsesansvar og demokratisk sentralisme. 

Kvinneopprøret la vekt på såkalte kvinnelige verdier – med nye former for ledelse, basert på 

kollektivet, der det skulle ledes ‘på vegne av’. Kollektiv ledelse er ofte lurt, men når 

kvinnekollektivets oppgave ble å støtte opp om alt, og det ble ‘ulovlig’ å kritisere kvinnelige 

ledere for andre damer, fungerte det lammende, og som et lokk på diskusjonen.386 

 

Dette sitatet vitner om at kvinneopprøret i AKP (m-l) også hadde sine skyggesider. Til tross for 

at kvinnene fikk mulighet til å ta mer plass og at AKP (m-l) faktisk hadde kun kvinnelige ledere 

fram til de gikk opp i Rødt i 2007, ble kvinneopprøret kritisert av kvinner i partiet. Opprøret 

                                                 
382 Siri Jensen, «Kvinneopprøret i AKP», Røde Fane 1 1995. FAP.; Intervju med Gulbrandsen, 14.09.18. Et 

eksempel på at kvinner gikk i flokk for å få gjennomslag for noe, var «Jenter for Jorun»-kampanjen da Jorun 

Gulbrandsen stod på førsteplass på RV-lista (Intervju med Gulbrandsen, 14.09.18). 
383 Folkvord, Rødt!, 154. 
384 Siri Jensen, «Kvinneopprøret i AKP», Røde Fane 1 1995. FAP. 
385 Intervju med Ericsson, 03.09.18. 
386 Asta B. Håland og Leikny Øgrim, «Kunnskap, kvinneopprør og noen spørsmål om metode for ledelse», Røde 

Fane 4 1996. FAP. 
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førte til at kvinnene i partiet ikke kunne si imot de som hadde stått i bresjen for opprøret fordi 

det ble regnet som en mannlig stil. Kvinnelige ledere kunne ikke kritiseres av andre kvinner, 

for da kritiserte man også kvinneopprøret implisitt. Likevel kan utviklingen for kvinnene i 

partiet stort sett regnes for å være positivt for kvinnene i partiet. Selv om opprøret kanskje ikke 

kan kalles et opprør sammenlignet med andre store opprør, ga det kvinnene en ny posisjon og 

maktbasis i partiet. Kvinnepolitikken ble integrert med faglig politikk på en helt annen måte 

enn tidligere.  

 Kvinnefronten fortsatte å være en aktuell kvinnebevegelse for mange kvinner. I løpet av 

1980-tallet ble AKP (m-l)s grep over fronten stadig svakere, men var fremdeles 

tilstedeværende. Etter hvert som flere av de andre kvinnebevegelsene som ble opprettet på 

1970-tallet forsvant, var det Kvinnefronten som ble den mest aktuelle organisasjonen å melde 

seg inn i for sosialistiske kvinner.387  

 

6.6 Oppsummering 

Krisa som partiet gjennomgikk på slutten av 1970-tallet la forholdene til rette for det som ble 

kalt for kvinneopprøret. Det interne debattklimaet endret seg og åpnet for en mer kritisk debatt 

rundt hvordan kvinnepolitikken var blitt håndtert. Endringen i debattklimaet ble spesielt synlig 

gjennom Gaukatore-debatten som innledet en større debatt om kvinners rolle i partiet som noe 

mer enn de som bar plastposer og ordnet med det organisatoriske. Kvinneopprøret i AKP (m-l) 

var dog ikke et utpreget opprør mot en autoritet som gjorde motstand. Opprøret hadde bygd seg 

opp over lang tid, og brukte fire år på å nå et toppunkt med valget av sin første kvinnelige leder. 

Den avtroppende lederen var mer enn villig til å si fra seg sitt verv og den påtroppende lederen 

tok vervet noe motvillig.  

Likevel var det store omveltninger i partiet som bidro til å styrke kvinnenes rolle. Disse 

omveltningene kan tydes spesielt godt i utviklingen av prinsipprogrammene innenfor denne 

perioden. Programmet fra 1980 og især programmet fra 1984 bar fram viktige endringer som 

drastisk endret kvinners rolle i partiet. I denne perioden anerkjenner partiet mannen som en av 

undertrykkerne til kvinnen og går bort fra tanken om at kvinner kun var undertrykt av 

monopolkapitalismen. I tillegg vedtas en rekke tiltak for å fremme kvinner i partiet, blant annet 

ved kvotering av kvinner inn i ledende posisjoner. Partiet hadde over lenger tid argumentert for 

                                                 
387 Erichsen, Norske kvinners liv og kamp 1850−2000, 1, 201. 
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at kvinner behøvde spesiell fostring for å kunne få ledende posisjoner, og tidlig på 1980-tallet 

begynner partiet å igangsette tiltak for at dette skulle bli realitet. Dokka-seminarene og 

«Kapitalen for kvinner» ga også kvinner en mulighet til å diskutere politikk i trygge omgivelser 

uten avbrytelse fra bedrevitende menn. Selv om det var et høflig og rolig kvinneopprør som 

møtte liten motstand innad i partiet, er det ingen tvil om at opprøret bidro til store omveltninger 

både politisk og ideologisk.  
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7 Konklusjon 

BRUDD OG KONTINUITET I AKP (M-L)S KVINNEPOLITIKK  

 

Denne oppgava har tatt for seg utviklingen av kvinnepolitikk i partiet AKP (m-l) i perioden 

1973–1984 og sett det i lys av den ideologiske utviklingen som partiet gjennomgikk. I dette 

kapittelet skal jeg analysere hvorvidt utviklingen av kvinnepolitikken til AKP (m-l) kan regnes 

som et brudd eller en kontinuitet i henhold til ideologien vi finner uttrykt gjennom 

prinsipprogrammene. Kapittelet vil ta utgangspunkt i den kronologiske fremstillingen som har 

blitt i oppgaven. Jeg vil benytte meg av James Hsiung sine ideologiske funksjoner og Jens Seips 

forklaring av avstand mellom politiske normer og politisk atferd. Gjennom disse forklaringene, 

søker jeg å selv kunne forklare hvorfor kvinnene agerte og reagerte slik de gjorde i AKP (m-l) 

på 1970- og 1980-tallet. Til slutt vil jeg bruke Harriet Holters teori om at kvinner får makten i 

makthavende posisjoner når institusjonene har krympet eller gått tomme for makt. Kan dette 

også ha vært tilfelle i AKP (m-l)? 

Problemstillingen er: Hva var forholdet mellom ideologi og realitet ved kvinnepolitikken i 

AKP (m-l) i perioden 1973–1984? Forskningsspørsmålene er: (1) Hva var forskjellen på måten 

kvinnene ble fremstilt i partiet og måten de ble behandlet på? (2) Hvordan var utviklingen av 

kvinnepolitikken?  (3) Hva var reaksjonene på kvinneutdrivelsen?  (4) Hva var forskjellene før 

og etter «kvinneopprøret» i partiet? (5) Hva slags parti tok Kjersti Ericsson over og drev videre? 

 

7.1 1973–1974: Partiets stiftelse 

I innledninga presenterte jeg hovedproblemstillingen for oppgava som lød slik: Hva var 

forholdet mellom ideologi og realitet ved kvinnepolitikken i AKP (m-l) i perioden 1973–1984? 

I løpet av oppgava har jeg vist hvordan AKP (m-l) sin kvinnepolitikk utviklet seg i takt med 

den ideologiske utviklingen i partiet. Den ideologiske utviklingen la grunnlag for prioriteringen 

kvinnepolitikken fikk. Den generelle utviklingen kan sies å ha fulgt tre faser; (1) utviklingen av 

en maoistisk ideologi og kvinnepolitikk, (2) kraftig nedprioritering av kvinnepolitikken og 

kvinners rolle i ideologien, (3) gjenoppreisning av kvinnepolitikken. Utviklingen følger således 

partiets stiftelse, fremvekst og tilbakegang.  

Kapittel tre tok for seg hvilken plass AKP (m-l) ga kvinnepolitikken da partiet ble stiftet 

i 1973 og fram til 1974. Denne første perioden er preget av en utprøvende taktikk hvor 
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grunnlaget for kvinnepolitikken skal legges, og går således inn under den første fasen. 

Kvinnepolitikken og kvinnefrigjøringen ble tilsynelatende tatt alvorlig av partiledelsen i den 

ideologiske utformingen, og derfor var det også valgt inn en sentralkomite som bestod av 1/3 

kvinner. Partiet prioriterte bevisst å verve kvinner inn i ledende posisjoner for å fostre de til 

politiske stillinger. Dette blir også tydelig ved et internt notat om hvordan kvinner må fostres 

dersom de skulle få mulighet til å havne i maktposisjoner. Likevel var ikke kvinnene 

representert i den aller øverste ledelsen, AUAU, som var mannsdominert helt fram til 1981. 

Videre ble det opprettet et Kvinneutvalg som skulle ivareta kvinnenes interesser i partiet. Dette 

er et tegn på at partiledelsen var opptatt av at kvinnepolitikken skulle få en viss prioritering 

denne perioden. I prinsipprogrammet ble det viet en egen seksjon til kvinnepolitikken og 

hvordan kapitalismen bidro til en systematisk undertrykkelse av kvinner. Slik fremstod partiet 

tilsynelatende opptatt av kvinnepolitikk. 

Kvinnepolitikken var preget av kjerneelementene i ideologien. Særlig var det den 

ideologiske forståelsen om at kvinnekampen automatisk ville være vunnet idet man oppnådde 

et sosialistisk samfunn som stod sterkt. Dette er et viktig punkt fordi det ga partiet mulighet til 

å nedprioritere kvinnepolitikken til fordel for andre saker dersom de anså de som viktigere. Så 

lenge målet var et sosialistisk samfunn, kunne partiet unnskylde prioriteringen av andre saker 

over kvinnesaker. Kvinneutvalget i partiet bemerket at kvinnesaker hadde en tendens til å havne 

på siden av andre saker. At kvinnepolitikken viste seg å bli et særskilt område for kvinnene i 

partiet, er ikke nødvendigvis noe som er gitt utfra den ideologiske utformingen. Det er derfor 

noe spesielt at mennene valgte å melde seg helt ut av håndteringen av kvinnesaker. Selv om 

kvinnene i prinsippet fikk muligheten til å stifte partiet, virker de i realiteten å ha blitt satt til å 

jobbe med «kvinneoppgaver». Det må også påpekes at kvinnene lot være å slippe til 

partiledelsen i arbeidet med kvinnepolitikken. Dette vises gjennom SKAU-møter hvor 

medlemmer av SKAU klager over å ikke få tilgang til hva som står i kvinnebulletinene. Derfor 

er det også tendenser til at kvinnene holdt mennene i partiet utenfor utformingen av 

kvinnepolitikken og særlig diskusjonene rundt kvinnepolitikken. Kvinnepolitikken hadde et 

samsvar mellom ideologi og realitet ved at kvinnenes rolle ble vektlagt og fremhevet, og det 

ble gjort forsøk på å skape et likestilt parti.  

 Kvinnesakene i perioden diskuteres gjennom en maoistisk «tolinjekamp», noe som 

innebar at partiet vektla å fortelle kvinnene hva som var den «riktige linja». «Tolinjekampen» 

ble svært tydelig i Kvinnefronten, som på mange måter fungerte som AKP (m-l)s operative 

utøver av kvinnepolitikk. Fronten ble stiftet året før AKP (m-l), men bestod etter hvert av flere 
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prominente ml-ere som tok med seg partiets ideologi inn i fronten. Dette ble blant annet tydelig 

gjennom det som ble ansett som et kupp av ledelsen, hvor noen av AKP (m-l)s medlemmer 

kom inn i ledelsen i Kvinnefronten og fikk ideologisk kontroll over fronten. Dette gjorde at 

fronten også måtte forholde seg til de skiftende linjene innad i AKP (m-l), både når det gjaldt 

kvinnepolitikken og de mer overordnede skiftende ideologiske linjene. Motstanden mot 

borgerlig feminisme ble en viktig kampsak for Kvinnefronten. Denne motstandskampen kan 

anses som «tolinjekampen» i praksis hvor den proletære kvinnebevegelsen var den «riktige 

linja», mens den borgerlige feminismen var den «ukorrekte linja» og derfor måtte bekjempes.388 

Partiets inngripen i Kvinnefronten er tydelig fra stiftelsen av partiet, og dette er også i tråd med 

ideologien. Det stod i vedtektene fra 1973 at medlemmene av partiet var pliktige til å fronte 

partiets sak innad i organisasjoner de var en del av utenom partiet. Kvinnesakene som ble ført 

og grepet AKP (m-l) fikk over Kvinnefronten er i samsvar med det ideologiske grunnlaget fra 

prinsipprogrammet fra 1973.  

 Perioden 1973–1974 er hovedsakelig preget av en kontinuitet av det ideologiske 

grunnlaget som ble lagt i prinsipprogrammet av 1973 og forholdet mellom realitet og ideolog 

samsvarer. Dette ble tydelig gjennom partiets vektlegging av kvinnenes rolle i partiet og 

kvinners deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Partiledelsen valgte likevel å nedprioritere 

kvinnepolitikken i de fleste andre sammenhenger og dette kan tolkes som et ideologisk brudd. 

Selv om det ble lagt opp til at kvinnene skulle fostres til politiske stillinger, ble ikke dette fulgt 

opp i partiet. Et annet brudd på det ideologiske grunnlaget er at kvinnesaker ble i all hovedsak 

sett på som noe som skulle handsames av kvinnene i partiet og ikke et allment anliggende for 

partiet.  

 

7.2 1975–1976: Venstrevridningen 

Perioden mellom 1975 og 1976 var preget av drastiske endringer i AKP (m-l)s ideologi og 

politiske utforming. Venstrevridningen er inngangen til den andre fasen i utviklingen av 

kvinnepolitikken i AKP (m-l) hvor utviklingen av kvinnepolitikken ikke bare stagnerer, men 

regrederer. Dette er i samsvar med endringene i det ideologiske grunnlaget i prinsipprogrammet 

                                                 
388 Mao brukte selv aldri «tolinjekampen» på kjønn eller kvinnekamp. Wang Zheng, professor i kvinnehistorie og 

forfatter av boka Finding Women in the State¸ mener at dette er et eksempel på hvordan Mao hadde et maskulint 

syn på maoismen som ikke inkluderte kvinner i den dikotomiske klassekampen (Wang Zheng, Finding Women in 

the State: A Socialist Feminist Revolution in the People's Republic of China, 1949−1964  (Oakland, California: 

University of California Press, 2017), 137). 
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fra 1976. Kvinnesegmentene ble kraftig kuttet ned og plassert som en underseksjon om 

undertrykkelse generelt i Norge. Nedprioriteringen av kvinnefrigjøring og kvinnekamp i 

programmet gjenspeilte seg også i hvilken prioritering kvinnepolitikken fikk i partiet. Alle spor 

etter viktige kvinnesaker som ble prioritert i 1973-programmet er helt borte i 1976-programmet. 

Kvinnepolitikken, i den grad den blir skrevet om, bygger på kampen mot revisjonisme som var 

det viktigste for partiet i denne perioden.  

Den ideologiske nedprioriteringen av kvinnekamp i partiet førte til at Kvinnefronten 

nærmest utelukkende ble den utøvende aktøren når det gjaldt kvinnepolitikk. Det var her 

kampen for daghjem og selvbestemt abort ble kjempet. I fronten fikk kvinnesakene et 

klasseperspektiv over et kjønnsperspektiv og de var ofte utpreget marxistiske. Perspektivet 

Kvinnefronten inntok, blant annet synlig i Våler-saken, var unektelig påvirket av AKP (m-l)s 

ideologi. Det viser også hvordan kvinnekampen ble tilsidesatt for klassekampen, selv i saker 

som spesifikt handlet om kvinner. Det ideologiske grunnlaget ble enda en gang brukt som 

unnskyldning for nedprioriteringen av kvinnekampen.  

 Partiet gikk bort også fra den politiske fostringen av kvinner, noe som er spesielt tydelig 

i Nominasjonskomiteens uttalelse fra 1975.389 De gjorde det tydelig at det «politiske nivået» 

kom til å vektlegges langt mer tidligere, og at dette ikke kunne gå på akkord med andre 

retningslinjer som tidligere hadde vært tonegivende. Dette inkluderte at prinsippet om å få flere 

kvinner inn i ledelsen ikke lenger var prioritert. Nominasjonskomiteens uttalelse utgjorde 

grunnlaget for den store «kvinneutdrivelsen» som fant sted under perioden rett før og under 

landsmøtet i 1976. Partiet halverte antallet på medlemmer i Sentralkomiteen, og fjernet alle 

kvinnene bortsett fra to. Kvinneandelen i Sentralkomiteen i 1976 var på 1/8. Dette er en slående 

utvikling av det som skulle være et parti som fostret kvinner til politiske oppgaver.  

Det er videre påfallende at ingen av de prominente kvinnene i partiet som ble fjernet fra 

sine posisjoner uttalte seg imot denne omveltningen innad i partiet, men støttet påstanden om 

at de ikke hadde høyt nok politisk nivå. Det kan være flere grunner til dette; for det første var 

det vanskelig å vite hvem som faktisk satt i Sentralkomiteen grunnet strenge regler for 

hemmelighetshold, også blant medlemmene. For det andre fikk kvinnene grundig gjennomgå i 

«tesene», noe som kan ha brakt en kollektiv skam over kvinnene som gjorde at de ikke ønsket 

å utagere. For det tredje var det aller viktigste for partiet at man fulgte den «riktige linja». Den 

nye «riktige linja» inkluderte ikke kvinnene, og dermed kan de ha sagt seg enige for å ikke 

vekke misnøye hos partiledelsen som kunne slå hardt ned på motstand. For det fjerde kan 

                                                 
389 Knutsen, «Nominasjonsarbeidet», Tjen folket 10 1975, 5. FAP. 
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kvinnene ha blitt rammet av en kognitiv dissonans som førte til at de valgte å ignorere 

konsekvensene av at Sentralkomiteen nå bestod nesten utelukkende av menn. Av de jeg 

intervjuet, sa tre av fire at de ikke merket at kvinnene hadde forsvunnet ut av Sentralkomiteen. 

Det var ikke store forskjeller i hvordan kvinnene reagerte på å bli fjernet fra sentrale posisjoner. 

Reaksjonen var en ikke-reaksjon og en godtakelse av situasjonen de befant seg i. De kvinnene 

som kunne ha skapt større reaksjoner, var sannsynligvis de samme kvinnene som hadde fått en 

slags «a priori»-straff ved å ha mistet sin posisjon i partiet. Straffen ved å reagere kunne bli 

verre enn å bare bli avsatt fra stillinger, men kunne i verste fall føre til ekskludering fra partiet. 

Dette er et åpenbart ideologisk brudd på de overordnede dogmene – kvinnene var ikke likestilt 

mennene i partiet.   

Endringene som kom som følge av «tesene» hadde hovedsakelig blitt implementert før 

medlemmene ble gjort oppmerksomme på det. «Tesene» hadde derfor en kvelende effekt på 

diskusjonsklimaet i partiet. Selv om kvinnefrigjøring og kvinnekamp var forsømt i 

prinsipprogrammet, var begge et stort tema i «tesene». Dermed ble det lagt en ny ideologisk 

føring for hvordan kvinnepolitikken skulle drives fremover. Kritikken var særlig rettet mot 

Kvinnefronten, men dette affiserte også kvinnepolitikken i stor grad ettersom Kvinnefronten 

hovedsakelig var den utøvende aktøren for kvinnepolitikk. Ledelseslojale medlemmer ble satt 

inn i Kvinnefronten for å ta ansvar for videreføringen AKP (m-l)s ideologi og politikk. Mye av 

ansvaret for det som hadde gått galt i partiet, ble skjøvet over på et lite knippe med kvinner som 

hadde arbeidet med kvinnepolitikken. At de ikke hadde fulgt opp partiets linje, var tross alt et 

brudd på vedtektene.  

Kritikken mot Kvinnefronten baserte seg i all hovedsak på den nye ideologiske linja 

som ble lagt opp i prinsipprogrammet fra 1976. Dette gjaldt blant annet hvordan imperialisme 

ble behandlet, eller rettere sagt ikke behandlet, i Kvinnefronten. Flere av medlemmene i fronten 

hadde vanskelig for å forstå hvorfor man skulle fokusere på kamper utenfor Norge når man 

hadde nok med å kjempe mot undertrykkelsen i eget land. På sitt ytterste førte det til at flere 

medlemmer brøt ut av Kvinnefronten og gikk inn i det nystiftede Brød og Roser. Kvinnefronten 

endte opp med å bli nokså isolert fra andre kvinneorganisasjoner i denne perioden på bakgrunn 

av kampen mot revisjonisme. Kvinnepolitikken fulgte således ideologien ved at kampen mot 

revisjonisme ble vektlagt, men de overordnede dogmene ble helt tydelig ikke fulgt. 

Kvinnepolitikken ble nedprioritert og forsømt, og partiet var et parti for mannen med hjelm.   

 Perioden mellom 1975 og 1976 var tydelig preget av de ideologiske endringene partiet 

gjennomgikk. På mange måter tok AKP (m-l) kontroll over kvinnepolitikken i denne perioden. 
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Selv om den blir kraftig nedprioritert, er likevel de aspektene som fremdeles vektlegges, 

underlagt partiledelsens absolutte kontroll. Derfor er det et samsvar mellom ideologi og realitet 

på det praktiske nivået, men ikke på det overordnede.  

 

7.3 1977–1979: Partikrisa 

I denne perioden er det ikke et landsmøte eller et nytt ideologisk dokument å ta utgangspunkt i 

som de to foregående periodene. Derfor er det ideologiske grunnlaget det samme som forrige 

periode. Men kvinnepolitikken utviklet seg likevel, og dette var hovedsakelig på grunn av krisa 

partiet stod overfor. Krisetilstanden rammet både partiet og partiets frontorganisasjoner. Særlig 

var det økonomien som skapte en panisk stemning i partiet, men partiet ble også slått ut av ei 

ideologisk krise. Partiledelsen opplevde at grepet om partiet og dets medlemmer ble 

vanskeligere å holde på enn tidligere. I tillegg begynte også ledelsen å tvile på det storslåtte 

ideologiske prosjektet og ga ut bøker hvor de forsiktig begynte å ta et oppgjør med egen 

politikk. Partiledelsens fokus på å holde partiet på fote, førte til at grepet om kvinnepolitikken 

stadig ble svakere. Flere av partiets kvinner benyttet muligheten til å begynne en kamp mot 

kvinneundertrykkelsen innad i partiet og det ble åpnet for en gryende kritikk mot måten 

kvinnepolitikken hadde blitt ført. Kritikken baserte seg på rollen kvinnene i partiet hadde fått 

som barnevakter og «plastposebærere». Dette vitner om en utvikling i det indre debattklimaet i 

partiet hvor kritiske stemmer fikk slippe til uten å bli sensurert. Debatten utspilte seg 

hovedsakelig mellom medlemmer som gjemte seg bak pseudonymer. Kritikken omhandlet to 

sentrale punkter; nedprioriteringen av kvinnepolitikken i partiet og mangelen på kvinner i 

ledende posisjoner. Til tross for den omfattende kritikken, var det påfallende stille fra SKAU. 

I tillegg forsvant Kvinneutvalget ut i denne perioden. Det er uklart hva som skjedde med 

utvalget, men det forsvinner fra SKAU- og AUAU-møter i 1977 og blir ikke nevnt igjen før i 

1982 hvor det sies at det gjenopprettes.  

 Kvinnefronten begynte i denne perioden å ta avstand fra AKP (m-l)s ideologi. Dette 

fremkommer spesielt i det tverrpolitiske abortsamarbeidet som fronten inngår med flere andre 

organisasjoner. Samarbeidet med partiene gikk imot vedtektene til AKP (m-l), som hadde 

beholdt vedtekten om frontorganisasjoner.390 Kvinnefronten hadde fremdeles flere medlemmer 

som ikke var partimedlemmer, og partiet fryktet at disse medlemmene kunne sabotere for 

                                                 
390 Se kapittel fem for mer utførlig informasjon om vedtektene. 
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ideologien som var blitt lagt til grunn for kvinnepolitikken i Kvinnefronten. Dette var en av 

grunnene til at grepet om fronten ble strammet kraftig opp i kampen mot revisjonismen i 1976. 

Til tross for Kvinnefrontens forsøk på å ta avstand fra partiet, var de fremdeles til stede og grep 

inn i tilfeller hvor fronten gikk mot partiets «riktige linje» De skiftende linjene i AKP (m-l) 

hadde således fremdeles en påvirkning på Kvinnefronten.  

Påvirkningen gikk begge veier. I kampen mot porno og prostitusjon var Kvinnefronten 

før AKP (m-l) i å engasjere seg sterkt. Kampsakene hadde forsvunnet ut at prinsipprogrammet 

til AKP (m-l) i 1976, men ble fremdeles vektlagt i fronten. Dette er av vesentlig betydning 

ettersom kampen mot porno og prostitusjon ble dratt inn i enda større grad i AKP (m-l)s 

prinsipprogram i 1980. Det er et sjeldent tilfelle hvor kvinnepolitikken var forut for partiets 

ideologi. Dette tyder på at AKP (m-l)s ideologi og kvinnepolitikk var nødt til å endre seg i takt 

med samfunnet, trolig fordi de har anerkjent at det måtte til for å verve flere medlemmer. 

Kampen mot pornografi og prostitusjon var et område hvor Kvinnefronten hadde sterk kontroll 

grunnet deres organisasjonsform og agitasjonsmetoder, og AKP (m-l) kunne ha dratt nytte av 

dette for å få flere medlemmer til partiet.  

Denne perioden markeres i tillegg av et vordende opprør mot AKP (m-l)s innblanding i 

Kvinnefronten. En kombinasjon av en økende frustrasjon, medlemskrisa og AKP (m-l)s 

løsnende grep om organisasjonen gjorde at stadig flere tok til motmæle mot ml-kvinnene i 

fronten. Det er et signal om endringene i kvinnepolitikken i perioden som fulgte. Det var ikke 

nødvendigvis en omfattende utvikling ettersom det ikke var et landsmøte og derav ikke et nytt 

prinsipprogram i denne perioden, men fordi Kvinnefronten får større handlingsrom enn 

tidligere, fører det likevel til noen endringer. Politikken i fronten blir mindre påvirket av AKP 

(m-l)s tidvis smale arbeiderklasseperspektiv samt at Kvinnefronten våger seg inn i samarbeid 

med andre kvinneorganisasjoner som kan påvirke kvinnepolitikken i andre retninger.  

 Perioden er dog ikke markert av et signifikant ideologisk brudd. I programmet fra 1976 

stod kvinnepolitikken langt nede i rekkefølgen av prioriterte saker og kvinnesakene blir tydelig 

nedprioritert i partiet. Det samme var tilfellet i perioden 1977 til 1979. Kvinnene møtte hard 

kritikk både i partiet for å ikke ha fulgt opp fronten godt nok, men også i fronten fordi de fulgte 

AKP (m-l)s «linje» for tett. Denne perioden virker å ha vært særlig tung for ml-kvinnene, som 

ikke ble verdsatt i partiet eller i Kvinnefronten. Avstanden i forholdet mellom ideologi og 

realitet er økende i denne perioden knyttet til det utøvende planet av ideologien. 
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7.4 1980–1984: Kvinneopprøret  

I denne perioden kom det to prinsipprogrammer som dannet nye ideologiske baktepper for 

kvinnepolitikken i AKP (m-l). Programmet fra 1980 trakk inn kvinnekampen i betydelig større 

grad enn det foregående 1976-programmet og er på denne måten mer likt programmet fra 1973. 

Dette programmet innleder den tredje fasen hvor kvinnepolitikken i partiet blir gjenreist. 

Ideologien endret seg i denne perioden ved å vektlegge kvinnenes rolle i større grad enn i 1976. 

I 1980 legges dessuten grunnlaget for det som senere ble kjent som «kvinneopprøret» i partiet. 

Opprøret kjennetegnes av betydelig kritikk mot ledelsen, især deres manglende fokus på 

kvinnepolitikken.  

En større debatt om kvinners rolle i samfunnet ble utløst av en som kalte seg 

«Gaukatore» som skrev et innlegg hvor han gikk imot tanken om at menn og kvinner skulle 

dele husarbeidet likt. Innlegget bryter tydelig med det ideologiske prinsippet om likestilling 

innad i partiet. Gaukatore-debatten er spesielt viktig fordi flere var av den oppfatning av at det 

var partilederen, Pål Steigan, som hadde skrevet innlegget bak et pseudonym. Selv om debatten 

var myntet på kvinners rolle i samfunnet, fikk den også implikasjoner for kvinners rolle i partiet. 

Debatten var tydelig preget av en ideologisk uenighet om hvorvidt kvinner og menns rolle i 

partiet burde veie like tungt. I kjølvannet av diskusjonen blir AKP (m-l) nødt til å ta stilling til 

menns rolle i hjemmet. Dette blir inkludert i et nytt ideologisk dokument, AKP og 

kvinnekampen. Opprøret påvirket og la føringer for ideologien til AKP (m-l).  Programmet fra 

1984 inneholder betydelige endringer fra tidligere programmer. Epilogen i oppgaven har vist at 

partiet gjennomgikk store omveltninger i knyttet til kvinnepolitikken og prioriteringen den fikk. 

Kvinnene gikk fra å være en strategisk spillbrikke for å oppnå støtte til et sosialistisk samfunn 

til å bli ansett som en verdsatt og viktig del av partiet og arbeiderklassen. Dette er en klar 

ideologisk utvikling fra tidligere programmer og markerte starten på en ny epoke for partiet. 

 Det er vanskelig å si nøyaktig hva som var den utløsende årsaken til kvinneopprøret 

ettersom det var en misnøye som ulmet over lengre tid blant enkelte av kvinnene innad i 

bevegelsen. Opprøret ble hjulpet mye på vei av at partiet stod på vaklevoren grunn og hadde 

nok med å holde seg selv oppe. Det mest synlige årsaken er at Hagemann ble inspirert til å 

skrive sin artikkelserie etter Gaukatore-debatten. Opprøret var dog aldri et opprør mot en 

partiledelse som gjorde motstand, men var på flere måter ønsket velkommen. Derfor kan ordet 

«opprør» være noe voldsomt å bruke om hendelsene som fant sted mellom 1982 og 1984. Jeg 

har argumentert for at det er mer dekkende å kalle hendelsene som fant sted mellom 1980 og 
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1984 for kvinnereformer, særlig fra 1982 og utover. Det innebar store endringer for kvinnene i 

partiet, men det var ikke et uvelkomment og uvørent opprør.  

 Muligheten for å gjøre et opprør kom også av at partiet hadde et mer åpent debattklima 

enn tidligere. Dette hang særlig sammen med at partiet slet med betydelige interne kriser når 

det gjaldt både ideologi og økonomi. Den generelle stemningen i partiet var preget av tvil og 

usikkerhet, også hos partiledelsen. Det førte til at den demokratiske sentralismen ble fulgt opp 

i større grad med tanke på det demokratiske – at det ble mer åpent for debatt – og i mindre grad 

når det gjaldt sentralismen. AKP (m-l), og særlig ledelsen, fremstod ikke lenger like samkjørt 

som de hadde gjort tidligere. Sentralismen innebar at man skulle finne seg i løsningene dersom 

de hadde gått gjennom en debatt i partiet, men de mange innleggene som kritiserte 

kvinnepolitikken, viste at dette ikke lenger fungerte. 

De ideologiske dokumentene som ligger til grunn for denne perioden, viser at mye er i 

ferd med å endre seg for kvinnene og kvinnepolitikken. Det er en markant ideologisk forskjell 

allerede i programmet fra 1980 dersom man sammenligner det med det foregående programmet. 

Dette var blant annet basert på klager fra kvinner i partiet. Den største ideologiske endringen 

finner man i prinsipprogrammet fra 1984. Kvinnene blir i dette programmet en integrert del av 

ideologien, og dermed legges grunnlaget for en langt mer inkluderende kvinnepolitikk. Fram 

til 1984 var det flere brudd med de overordnede dogmene. Etter 1984 kan man tenke seg at det 

ble færre brudd og at ideologien i større grad nærmet seg realiteten.  

 Kvinnene hadde ikke en reell styringsrolle i partiet fram til 1984. Kvinnenes mulighet 

til å være med på å styre partiet var av og på. Mellom stiftelsen i 1973 og 1975 fikk kvinnene 

være med å styre kvinnepolitikken, og det meste tyder på at de fikk like mye rom til å være med 

på å utforme partiets fremtid og ideologi som sine mannlige kamerater. Selve kvinnepolitikken 

var likevel et særegent område for kvinner hvor menn bidro lite. Mye av grunnlaget som ble 

lagt i Kvinnefronten i 1972, ble lagt av kvinner som senere var sentrale i AKP (m-l). Likevel 

var den mannsdominerte SKAU en svært tilstedeværende skikkelse. SKAUs påvirkning på 

fronten ble blant annet synlig i plattformen som Kvinnefronten inntok. Maktbasen til kvinnene 

var også svært liten, noe som vises blant annet i det manglende opprøret når kvinneutdrivelsen 

fant sted. Mellom 1975 og 1980 er det lite tegn til at kvinner fikk være med på å styre partiet. 

Partiledelsen var nærmest uten kvinner, og de som var med, var å regne som svært partilojale. 

Dette ga utslag i prioriteringen kvinnepolitikken fikk i denne perioden – en veldig lav 

prioritering. I 1981 kom Kjersti Ericsson tilbake til SKAU etter å ha blitt «politisk omskolert». 
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Selv om mange også regnet henne som ledelseslojal, var det flere endringer som skjedde i 

perioden som fulgte hvorpå kvinnene gjeninntok ledende posisjoner.  

Til tross for at kvinneopprøret ikke kan regnes som et faktisk opprør mot en gjeldende 

autoritet, er det ingen tvil om at de nye kvinnelige lederne bidro til å skape store endringer i 

partiet og deres holdninger til kvinnepolitikk. AKP (m-l) var ikke det samme i 1975 som det 

var i 1984, og dette ble blant annet synlig gjennom kvinnepolitikkens status i partiet. Den ble 

fremmet på en helt annen måte enn tidligere og integrert på den politiske agendaen på flere 

områder enn kun områder som relaterte seg til de grunnleggende dogmene i kvinnepolitikken. 

 I innledningen presenterte jeg en tese om at AKP (m-l)s kvinnepolitikk brøt med 

ideologien de fulgte. Dersom ideologien hadde vært av en fast størrelse og kun knyttet seg til 

de overordnede doktrinene og dogmene som kom fra Marx, Engels, Lenin, Stalin og Mao ville 

min tese vært gyldig. Men fordi ideologien til AKP (m-l) stadig endret seg i takt med andre 

utviklinger i resten av partiet, er det vanskeligere å konkludere bastant med at ideologien ble 

brutt. Det ville vært problematisk å hevde at kvinnene var likestilt mennene i partiet mellom 

1973 og 1984. Man kan konkludere med dette på bakgrunn av kvinnenes egne opplevelser fra 

samtida hvor de i debattinnlegg og partidiskusjoner gjør det tydelig at de ikke følte seg likt 

behandlet som menn. Dermed er dette brudd på dogmet om at kvinner skulle være likestilt menn 

– både i partiet og i samfunnet. I tillegg viser partiets prioritering av kvinnepolitikken at deres 

kamp for frigjøring ikke ble ansett som like viktig som andre saker. Kvinnekampen og 

kvinnefrigjøring ble løftet fram i de tilfellene hvor det var nødvendig å sanke stemmer eller 

overbevise kvinner om at en revolusjon for å oppnå et sosialistisk samfunn var det eneste 

riktige. Dersom man alene ser på prinsipprogrammene som AKP (m-l)s ideologiske 

dokumenter, kan man likevel hevde at partiet ikke nødvendigvis brøt med ideologien. 

Prinsipprogrammene la grunnlaget for den ideologiske føringen til partiet, og utviklingen fra 

program til program viser hvilken prioritering kvinnepolitikken faktisk ville få. De periodene 

hvor kvinnekampen ble nedprioritert til fordel for andre saker i programmene, var de samme 

periodene hvor kvinnepolitikken ikke ble prioritert i partiet. Slik ville forholdet mellom ideologi 

og realitet stemt overens med hverandre. Derfor mener jeg at de ideologiske bruddene gjaldt 

det overordnede planet, men at ideologen ble fulgt på det grunnleggende og utøvende planet, 

altså på det politiske nivået. 
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7.5 Ideologiens funksjoner 

Ifølge James Chieh Hsiung hadde den maoistiske ideologien seks funksjoner i Kina, hvorav 

fem kan ha paralleller til hvordan ideologien ble brukt i Norge.391 Den maoistiske ideologien 

ble brukt av KKP som var det ledende og maktutøvende partiet i Kina, og hadde som mål å 

påvirke sine borgere. Det vil si at funksjonene hadde en helt annen tilgang til innflytelse på 

Kinas borgere enn det AKP (m-l) noen gang fikk over borgerne i Norge. Funksjonene ble brukt 

for å overtale samfunnet som et hele om at maoismen var den korrekte ideologien. Likevel kan 

man trekke enkelte paralleller til Norge og maoismen, men funksjonene påvirket hovedsakelig 

kun de som allerede var medlem av partiet. Ideologiens funksjoner dermed ble brukt for å 

opprettholde kontroll over noen som allerede var en del av ideologien. Det er slik sett ikke en 

direkte overførbar situasjon mellom Kina og Norge og de ideologiske funksjonene, men jeg 

mener likevel at de kan ses i sammenheng med hverandre. Funksjonene kan grovt deles inn i 

tre grupper; (1) ideologi som håp om en bedre fremtid, (2) ideologi som rammeverk for tolkning 

og verdisetting, (3) ideologi som kontroll over tanke- og handlingsrom. Felles for funksjonene 

er at de ble brukt for å overtale folket og medlemmene om hvorfor den maoistiske ideologien 

er den riktige ideologien. Ved å benytte seg av funksjonene, var det lettere å implementere 

endringer i politikken som medlemmene ubønnhørlig måtte følge. Dersom man skapte 

grunnlaget for håp om en bedre verden under sosialismen, et felles rammeverk for medlemmene 

å tolke verden i og deretter fikk kontroll over måten de tenkte og handlet på, kan man se hvordan 

AKP (m-l) gjennom ideologien oppnådde en sterk kontroll over sine medlemmer. Derfor kan 

bruken av funksjonene være med på å forklare hvorfor kvinnene i AKP (m-l) lot seg fjerne fra 

sentrale stillinger og lot kvinnepolitikken nedprioriteres uten å protestere.  

Historikeren Jens Arup Seip har skrevet om avstanden mellom politisk tenkning og 

atferd.392 Seip hevder at i enkelte situasjoner kan normene styre handlingsmønsteret til 

enkeltpersoner og at regler kan være med på å gi hvile til tankene: «Det vil alltid være en viss 

avstand mellom politisk tenkning og politisk atferd.»393 Seips holdning til ideologi var rent 

instrumentell, og han anså ideologi kun som et redskap for å oppnå mer makt. De ideologiske 

                                                 
391 Hsiung, Ideology and Practice: The Evolution of Chinese Communism, 110-125. Den funksjonen som ikke lar 

seg overføre til den norske ideologien er den maktutøvende funksjonen den kinesiske maoismen hadde over 

samfunnet. KKP var et statsbærende parti og kunne dermed utøve langt mer makt enn AKP (m-l) noen gang hadde 

mulighet til, og derfor kunne de sette ideologien over både lovfestet rett og over KKP selv (Hsiung, Ideology and 

Practice: The Evolution of Chinese Communism, 113−116). 
392 Jens Arup Seip, «'Det norske system' i den økonomiske liberalismes klassiske tid (1850−1870)», i Tanke og 

handling i norsk historie: Artikler og avhandlinger (Oslo: Gyldendal, 1968). 
393 Seip, «'Det norske system' i den økonomiske liberalismes klassiske tid (1850−1870)», 22. 
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begrunnelsene som ble gitt, var for Seip noe som kunne endres etter hva en anså kunne gi en 

mer makt. Det er mulig at partiledelsen i AKP (m-l) endret ideologi for å oppnå mer makt i 

partiet, men det er mer sannsynlig at de ideologiske endringene skjedde fordi partiledelsen og 

partiet selv følte seg bundet av et ideologisk rammeverk som de ikke klarte å bryte ut av. Likevel 

kan Seips argumentasjon være med på å forklare hvorfor mange av kvinnene som i 

utgangspunktet hadde vært opptatt av likestilling, kunne akseptere det som hendte med dem i 

AKP (m-l). Flere av kvinnene som meldte seg inn i partiet, meldte seg inn fordi de følte de ble 

tatt seriøst og på alvor i motsetning til andre partier i det politiske landskapet på 1970-tallet. 

Derfor kan det virke paradoksalt at kvinnene ikke tok tak i kvinneundertrykkelsen i partiet før 

på 1980-tallet. Dersom Seips forklaring om at regler blir en forklaringsmodell man kan hvile 

seg på, kan dette ha hjulpet kvinnene langt på vei med å akseptere behandlingen de fikk av 

partiledelsen, men også av partiet som et hele. Selv om det var vondt for kvinnene å følge 

normen som ble gitt av partiledelsen, kunne det være like smertefullt å bryte normene. Å følge 

partiledelsens direktiver kan dermed bli det «minste av to onder». 

Kolmannskog har brukt Seips beskrivelse om lojalitetsfølelse til partiet: 

«Lojalitetsfølelse er et bånd mellom medlemmer og ledelse, men et bånd som medlemmene har 

om livet og lederen i hånden.»394 Dette lojalitetsbåndet, som opprinnelig ble brukt for å forklare 

lojaliteten mellom Arbeiderpartiet og dets medlemmer, kan også overføres til AKP (m-l)s 

diamantharde Sentralkomite og partiets medlemmer. Det kan være en god forklaring på hvorfor 

det var vanskelig for kvinnene å stå imot partiledelsen, som i en lengre periode kun bestod av 

menn. Også nettopp fordi SKAU var nærmest utelukkende menn fra 1976 til 1984, var det nok 

vanskelig for kvinnene innad i Sentralkomiteen å stå imot kvinneundertrykkelsen som foregikk. 

Det var en av grunnene til at da «kvinneopprøret» fant sted, kjempet kvinnene hardt for å være 

flest mulig når de skulle tale sin sak. De følte ikke de ble hørt dersom de kun var noen få, og 

måtte derfor slå seg sammen til en større gruppe for å føle at de fikk gehør i partiet.  

 

7.6 Det internasjonale kvinnetiåret 

Kvinnene fikk generelt en bedre posisjon i samfunnet på 1970- og 1980-tallet, men AKP (m-l) 

hang ikke med på denne utviklingen. 1975 var FNs internasjonale kvinneår, og i 1976 kvittet 

AKP (m-l) seg med nesten alle de fremtredende kvinnene i partiet. 1970-tallet markerte et tiår 

                                                 
394 Jens Arup Seip, «Fra embedsmannsstat til ettpartistat» i Fra embedsmannsstat til ettpartistat og andre essays 

(Oslo: Universitetsforlaget, 1963), 29. 
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med en gryende feministisk bevegelse som slo rot i det norske samfunnet, og det er nærmest en 

paradoksal utvikling at AKP (m-l) gikk i motsatt retning. Utad fremstilte partiet kvinner som 

arbeidere på samme linje som menn, som fortjente å få lønn og goder på lik linje med menn. 

Innad var kvinnerollen langt mer preget av tradisjonelle konvensjoner, hvor kvinnene skulle ta 

vare på familien mens mennene var ute og tok hånd om «viktigere» ting. Likestillingskampen 

i Norge var ikke gjort i en håndvending, og den krevde tilvenning både for menn og kvinner. 

Innenfor denne oppgavas tidsavgrensning skjedde det enorme endringer i norsk 

likestillingspolitikk; lov for selvbestemt abort, likestillingsloven, Norge utnevnte verdens første 

likestillingsombud og den første kvinnelige statsministeren kom i 1981.395 Norge var et vestlig 

land som gikk gjennom særlig store endringer i denne perioden. Fra å være et land med svært 

lav kvinnelig yrkesdeltakelse, gikk landet til å bli et foregangsland for likestilling.396  

1976 til 1985 var ikke minst et internasjonalt kvinnetiår, og det var ikke kun Norge som 

gjennomgikk endringer når det gjaldt kvinnenes stilling i samfunnet. Mens kvinnene kjempet 

for å bli anerkjent i AKP (m-l), fikk FN i 1979 en kvinnekonvensjon som skulle gi alle kvinner 

sosiale, økonomiske, sivile og politiske rettigheter og gikk aktivt imot alle former for 

diskriminering.397 Partiet klarte ikke å gripe om denne utviklingen som verden ellers 

gjennomgikk, trolig fordi partiet ofte vendte blikket innover mot partiet. Det ble viktigere å 

bekjempe revisjonistiske tanker i Kvinnefronten og anklage dem for å være imperialistiske enn 

å fostre kvinnene politisk og skape en kvinnepolitikk som var i tidens ånd. AKP (m-l) var langt 

ifra først ute med å velge en kvinnelig leder. Det er vanskelig å knytte en nøyaktig årsak til 

hvorfor AKP (m-l) ikke prioriterte kvinnepolitikken i større grad i denne perioden, men det 

viser hvor nedprioritert kvinnepolitikken var i partiet. Det var ikke en progressiv kvinnepolitikk 

som markerte seg i partiet, men en konvensjonell kvinnepolitikk basert på eldre tankemønstre 

og tradisjoner – i den forstand det var en kvinnepolitikk mellom 1975 og 1984. Først i 1984 

begynte kvinnepolitikken å ta ordentlig form. AKP (m-l) kan slik fremstå som et 

navlebeskuende parti som var mer opptatt av hvordan de fremstod for utsiden enn hvordan de 

faktisk drev politikken.  

                                                 
395 Hagemann, «Norsk nyfeminisme − amerikansk import?», 275.; Elisabeth  Lønnå, "Kvinners rettigheter i 

Norge fra 1945 til 1990-årene," Store norske leksikon (2017),  

https://snl.no/Kvinners_rettigheter_i_Norge_fra_1945_til_1990-%C3%A5rene.  
396 Hagemann, «Norsk nyfeminisme − amerikansk import?», 275. Norge var landet med nest lavest yrkesdeltakelse 

av alle OECD-landene ved inngangen av 1970-tallet. 
397 FN-sambandet, «Kvinnekonvensjonen»,  (2017), https://www.fn.no/Om-

FN/Avtaler/Menneskerettigheter/Kvinnekonvensjonen. 
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De ideologiske rammene som AKP (m-l) måtte holde seg innenfor, kan hevdes å ha vært 

ødeleggende for utviklingen av en relevant kvinnepolitisk utvikling. Den maoistiske ideologien 

som partiet bygde på var ikke relevant for det norske samfunnet på 1970- og 1980-tallet. Andre 

maoistiske eller stalinistiske partier hadde heller ikke en bra merittliste når det gjaldt kvinner 

og kvinnepolitikk. I Maos Kina ble skillet mellom femininitet og maskulinitet nærmest fjernet 

og Kinas «Jernkvinner» ble i flere tilfeller infertile eller skadet på andre måter som konsekvens 

av det harde arbeidet de gjennomgikk.398 AKP (m-l)s store forbilde og «sosialismens fyrtårn», 

Albania, hadde forbud mot abort.399 Dette må ha ført til forklaringsproblemer for AKP (m-l) 

som i flere år hadde kampen for selvbestemt abort i prinsipprogrammene sine. Hagemanns 

artikkel om monopolkapitalen som trussel mot familien er et eksempel på hvordan partiet 

forsøkte å utforme en kvinnepolitikk som ikke slo an i Norge. Som tidligere nevnt, var partiet 

bundet til de ideologiske rammene og klarte ikke bevege seg utenfor denne i løpet av 1970-

tallet. Først på 1980-tallet begynte rammene å løsne og dette ga plass til mer allmenne 

feministiske strømninger i partiet. 

Det er dog viktig å huske at forskning har vist at toleransen for undertrykkelse har endret 

seg fra 1960 og fram til i dag. Det som i dag fremstår som et eksempel på forskjellsbehandling, 

kunne oppfattes på en helt annen måte i 1960. Man må altså være forsiktig med å ha på dagens 

briller og å bruke dagens målestokk på undertrykkelse. Aladin El-Mafaalani har skrevet om 

integreringsparadokset i Tyskland og sammenligner integreringen med kvinneundertrykkelsen 

på 1960-tallet:  

 

                                                 
398 Marina Thorborg, «Two Steps Forward, One Backward: The CCP's Policy Toward Women», i Routledge 

Handbook of the Chinese Communist Party, red. Willy Wo-Lap Lam (London: Routledge, 2018), 274. 

Jernkvinnene representerte ugifte kvinner i Kina som konkurrerte med menn på sine egne premisser og på 

mennenes nivå. Det var en kampanje for å få flere kvinner ut i arbeid, og var nok en av de viktigste endringene til 

kvinnesynet i Kina (Marina Thorborg, Kvinnor i Kina: Pirater, järnflickor och finanslejon  (Stockholm: Atlantis, 

2014), 259). For mer informasjon om emnet, se også Zheng, Finding Women in the State: A Socialist Feminist 

Revolution in the People's Republic of China, 1949−1964.; Barbara Wolfe Jancar, Women Under Communism  

(Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1978) og Paul Chao, Women Under Communism: Family in Russia 

and China  (New York: General Hall, 1977). 
399 Albanias kommunistiske parti, ledet av Enver Hoxha, benyttet seg av August Bebels argumentasjon om at alle 

barn var velkomne i den sosialistiske staten, og dermed kunne man ikke nekte noen å komme til verden. Abort var 

dermed straffbart. Etter mine undersøkelser har jeg ikke funnet noe bevis på at AKP (m-l) tok avstand fra denne 

abortloven, men fortsatte å fremme Hoxha som en forkjemper for kvinners rettigheter. Oktober ga ut Frigjøring 

av kvinnen under sosialismen: Noen aspekter vedrørende den albanske kvinne (1971) og Kvinnefrigjering i 

Albania (1977) av Hoxha. Solveig Aamdal, leder av AKP 1992−1997, uttrykte i 1992 at hennes største politiske 

tabbe var å støtte Albania og deres forbud mot abort i 1975 («AKPs nye bestemor», VG, 22.07.92, 18). 
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På 60-tallet følte kvinner seg mindre diskriminert enn i dag. Siden har følelsen av diskriminering 

vokst like raskt som den reelle diskrimineringen har sunket. Høyere deltagelse fører til høyere 

forventninger om likeverd. Forventingene skaper større følsomhet for forskjellsbehandling.400  

 

Hvis man bruker Hsiungs seks funksjoner og Seips forklaring om avstand mellom politisk 

tenkning og atferd, kan man kanskje begynne å forstå hvorfor og hvordan sterke kvinner på 

1970- og 1980-tallet kunne finne seg i å bli fjernet fra ledende posisjoner.  

Man kan konkludere med at kvinnene ble eksplisitt holdt utenfor og undertrykt i AKP 

(m-l) i perioden 1975 til 1984. Dette blir særlig tydelig når man ser partiets kvinnepolitikk i lys 

av utviklingen av kvinners rettigheter i resten av verden. Undertrykkingen er mindre eksplisitt 

i perioden fra 1973 til 1975, hvor partiet virker å ha et ønske om å inkludere og fostre kvinnene 

politisk. Fra og med 1984 gjennomgår partiet store endringer, især når det gjelder 

kvinnepolitikken, og nærmer seg således den generelle utviklingen som verden, og særlig 

vesten, gjennomgår i denne perioden.  

 

7.7 Erobret kvinnene en forlatt skanse? 

Harriet Holter skrev i Maktens ansikter om hvordan menn opprettholder maktposisjoner i 

institusjoner fram til makten er brukt opp, og at kvinnene først tar over etter dette.401 Hun kalte 

dette for en overflødiggjøring av kvinners posisjon i samfunnet og hevdet at de dette ga dem 

tomme rettigheter. Holters påstand kan særlig knyttes opp mot kvinnene i AKP (m-l) og deres 

situasjon når hun skriver om kvinners ledende posisjoner i krympende institusjoner:  

 

Det strukturelt betingede og tilslørte ved kvinneundertrykkelsen i dag kan illustreres ved det jeg 

kaller kvinnenes innpass i overflødige eller «krympende» institusjoner. Det dreier seg om å se 

forskyvninger fra direkte til indirekte undertrykkelse, bl.a. som en bevegelse fra begrensede, 

men reelle rettigheter for kvinner – til like, men tomme rettigheter. Kvinnene overtar så å si etter 

menn posisjoner som utviklingen har gjort ubetydelige eller mindre viktige som utgangspunkt 

for makt og innflytelse.402 

 

                                                 
400 Aladin El-Mafaalani sitert i Frank Rossavik, «Integrering er et vellykket helvete, Aftenposten 22.08.18, 2−3. 

Sitat opprinnelig hentet fra Der Spiegel juli 2018.  
401 Holter, «Om kvinneundertrykkelse, mannsundertrykkelse og hersketeknikker», 216−235. 
402 Holter, «Om kvinneundertrykkelse, mannsundertrykkelse og hersketeknikker», 227. 
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Kan dette ha vært tilfelle i AKP (m-l) også? Hvis man ser på Sjølis kommentar om kvinner i 

partiet, kan man anta at han har tenkt i de baner: «Under Ericssons og Jensens ledelse ble AKP 

(m-l) et blekere og mer tannløst parti. Om det først og fremst skyldes den ‘kvinnelige 

lederstilen’ eller om ytre hendelser tok pusten fra ledelse og parti, er vanskelig å fastslå.»403 

Ericsson viste også selv til Harriet Holters påstand under intervjuet, og mente at det var et 

element av dette i overtakelsen av partilederrollen: «(…) det var jo ikke som at det var noen 

menn som sloss veldig hardt for å bli leder i AKP. Det har det vel aldri vært.»404  

Hvis man anser situasjonen som AKP (m-l) befant seg i i 1984, kan man se tegn til at 

maktposisjonene i partiet ikke lenger var like maktgivende som de hadde vært tidligere. Partiet 

hadde ikke oppnådd sitt ønske om å bli et parti for arbeiderne – arbeiderne kom ikke til dem. 

Partiledelsen var også selv tvilsomme til ideologien de hadde basert seg på. Dette ble blant 

annet gitt uttrykk for av partiets fremste ideolog, Tron Øgrims, i boka Marxismen – vitenskap 

eller åpenbaringsreligion?. Her legger han fram argumenter for hvorfor ideologien ikke er like 

fruktbar for partiet som tidligere antatt. Han sier selv at meningene er hans, men nevner også at 

hans meninger har vært oppe i SKAU, og er derfor til en viss grad godkjent av dem. Partiets 

leder hadde heller ikke lyst til å fortsette som leder etter 1984, og lederposisjonen stod derfor 

åpen for den som ønsket å ta over. Det storslåtte maoistiske prosjektet var i all hovedsak falt 

sammen innen 1984 kom. Holter oppsummerer slik: «kvinnene inntar mennenes gamle, men 

uthulte posisjoner».405  

Men på den andre siden hadde AKP (m-l) sitt beste stortingsvalg i 1997, hvor de fikk 

1,7 % av stemmene og dermed en representant på Stortinget.406 I 1985 var det et stortingsvalg 

hvor Ericsson stilte som partileder for første gang, og partiet fikk like mange stemmer som ved 

valget i 1977. Støtten til partiet økte ytterligere etter at kvinnene tok over ledelsen. Derfor kan 

ikke maktposisjonene ha vært totalt uthulte eller tømt for makt etter at kvinnene overtok 

ledelsen i AKP (m-l). Partiet som Ericsson tok over var et annet parti enn det var i 1975, og i 

1997 var det igjen et helt annet enn det hadde vært tidligere. AKP (m-l) ga opp de mest 

stringente doktrinene de forfektet på 1970-tallet, og dette gjorde at flere på venstresiden var 

                                                 
403 Sjøli, Mao, min Mao, 200. 
404 Intervju med Ericsson, 03.09.18. 
405 Holter, «Om kvinneundertrykkelse, mannsundertrykkelse og hersketeknikker», 228. 
406 Knut Are Tvedt, "Stortingsvalg - resultater 1882-2017," Store norske leksikon (2017),  

https://snl.no/Stortingsvalg_-_resultater_1882-2017. På dette tidspunktet hadde AKP (m-l) og RV formelt skilt 

lag, og RV var ikke lenger AKP (m-l)s valgallianse, men et frittstående parti. Likevel fortsatte de å samarbeide 

under valgene, og derfor regnes RVs stemmer også som AKP (m-l)s på sent 1990-tall (Folkvord, Rødt!, 198–

201). 
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villige til å stemme på partiet. I 1989 valgte partiet å ta avstand fra det utopiske Kina, og etter 

hvert fikk flere allmenne feministiske strømninger slippe til.407 Når Sjøli hevder at kvinnene 

gjorde partiet tannløst, vil jeg si meg uenig. Mer sannsynlig er det at tiden hadde gjort partiet 

mer tannløst og i forlengelse mer spiselig for større deler av venstresiden.  

Man må også ta den generelle samfunnsutviklingen i betraktning. Som tidligere nevnt, 

var Brundtland Norges første kvinnelige statsminister i 1981. Kun seks år senere dannet hun 

«kvinneregjeringen» hvor åtte av 18 statsråder var kvinner. Derfor kan det være at Holters teori 

ikke er like gjeldende for AKP (m-l). Selv om partiet var mer broket, var mindre samkjørt og 

hadde færre medlemmer enn tidligere, kan man ikke se bort ifra at partiet fikk størst 

gjennomslagskraft i den generelle befolkningen etter 1984. Kvinner i maktposisjoner i Norge 

lå i lufta, så det er ikke drastisk at AKP (m-l) velger sin første kvinnelige leder i 1984. 

Samfunnet var generelt preget av kvinnelig opprør på 1970-tallet og dette ga utslag i endring 

av politikken i det norske samfunnet som et hele. Det viser at AKP (m-l), til syvende og sist, 

var et barn av sin tid.   

 

7.8 Videre forskning 

Det finnes flere interessante aspekter ved AKP (m-l) som fremdeles ikke har blitt forsket på. 

Dette gjelder blant annet hva slags parti AKP (m-l) ble etter kvinneopprøret. Som Kjersti 

Ericsson bemerket, innledet kvinneopprøret og valget på en kvinnelig leder en helt ny epoke i 

partiet, og det ville vært interessant å se hvilke konsekvenser dette fikk for partiet. Kan 

kvinneopprøret ha bidratt til at AKP (m-l) i 1997 fikk en kandidat til Stortinget?  

 AKP (m-l) var, på tross av sin marginale oppslutning i Norge, et av de største og mest 

suksessrike maoistpartiene i vesten. En fremtidig oppgave kunne sett på utviklingen av 

kvinnepolitikken i andre maoistiske partier og sammenlignet det med AKP (m-l). Jeg fant at 

Kina også hadde en lignende utvikling i kvinnepolitikken hvor kvinnene virket å være 

prioriterte, men ble ofte nedprioritert når politikken skulle utformes. Er det flere maoistiske 

partier som deler dette likhetstrekket? Hvordan ble kvinnepolitikken utformet og prioritert i 

Albania? Man vet at Albania hadde et forbud mot abort fordi alle barn var regnet som velkomne 

under sosialismen. Hvordan rettferdiggjorde AKP (m-l) dette? Denne typen spørsmål kunne 

                                                 
407 «Fascistisk terror i Kina», Klassekampen 05.06.89, 2.  
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kanskje forklart i enda større grad hvorfor AKP (m-l) prioriterte slik de gjorde de siste fem 

årene av 1970-tallet. 

 Til slutt kunne en oppgave undersøkt maskuliniteten i AKP (m-l). Hvordan ble 

maskulinitet oppfattet? Kan synet på maskulinitet ha vært med på å forsterke mannsbastionen 

som AKP (m-l) var på slutten av 1970-tallet? En maskulin partikultur kan også ha vært med på 

å skille kvinnepolitikken fra annen faglig politikk og gjort det til et særegent område for 

kvinner. Dersom det fantes en hegemonisk maskulinitet i partiet, kunne man forsøkt å se dette 

i sammenheng med utviklingen av kvinnepolitikken. Det kunne vært interessant å se hvordan 

menn ble påvirket av kvinneopprøret og om dette gjorde noe med de mannlige kjønnsrollene i 

partiet. 
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