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VA» ÄR »ET ?

ANDRA AKTIVITETER
LESBISKA FEMINISTER:
Vi anser att den lesbiska kampen är
kvinnokamp. Vi har förstått nödvändig
heten av att se vår situation som les
biska i ett vidare perspektiv och in
ser att förtrycket av lesbiska inte bara
gäller vårt privatliv utan är ett ut
tryck för det kapitalistiska och patriarkala samhällets värderingar: synen på
kärnfamiljen, sexualiteten, könsroller
och framför allt synen på kvinnan.
Av tradition och rädsla har inte kvinno
rörelsen tagit upp den lesbiska kvinnans
speciella situation. Därför har vi star
tat en egen organisation- LESBISKA FEMINISTER.

SJÄLVSTÄNDIGA BASGRUPPER
Många i Lesbiska Feminister är med i
självständiga basgrupper om 6-8 kvinnor.
I våra basgrupper utgår vi ifrån våra
egna erfarenheter och talar om oss själva.
Vi kan då se gemensamma mönster och märker
att vår situation inte är privat, utan be
roende av den samhällsstruktur vi lever i.
Detta ger oss styrka att gemensamt komma
underfund med och bekämpa kvinnoförtrycket
i alla dess former.
Få stormötena träffas vi och berättar för
varandra vad vi jobbar med i de olika bas
grupperna, drar upp riktlinjer för gemensam
ma aktioner och fattar beslut i frågor som
berör oss alla.

Vi vill vara ett kontaktcentrum för alla
lesbiska kvinnor. Därför delar vi upp vår
verksamhet dels i aktiviteter som studie
cirklar, cabarégrupp, utflykter, fester mm,
dels i aktiviteter som riktar sig utåt för
att nå så många lesbiska kvinnor som möjligt.
Vi vill avslöja det mansdominerade, kapita
listiska samhället och verka för ett socia
listiskt, icke-patriarkaliskt samhälle.
Men alla dessa sätt att arbeta hänger natur
ligtvis intimt samman med varandra.

FÖRTRYCKET
Många lesbiska kvinnor döljer sina känslor
för omgivningen, accepterar att leva ett
dubbelliv, är rädda för att ta kontakt med
andra lesbiska kvinnor, Vi förtrycker oss
sj älvai
- Varför är vi så rädda att visa att vi är
lesbiska?
- Varför lever så många lesbiska kvinnor i
det fördolda?
- Varför är det så svårt för andra kvinnor
att acceptera oss som medsystrar?
- Varför exploateras lesbiska kvinnor i
porrbranschen?

LESBISK GEMENSKAP
Detta är vår verklighet och den vill vi inte
längre finna oss ii Men för att förändra detta
behöver vi varandra och en kollektiv lesbisk
gemenskap för att ge varandra självkänsla, och
för att kunna bygga upp en egen lesbisk identi
tet och styrka.

Alla kvinnor är välkomna till
LÖRDAGSKAFFE

PÅ

KVINNOHUSET

med start den 14 mars kl 14. och sedan
varje lördag samma tid.
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har vi i LF varannan söndag

(ojämna veckor) kl.19.00 pä kvinnohuset.
-VÄLKOMMEN!i -

LESBISKA
FEMINISTE!!
Kvinnohuset
Gamle stadstorget 12
415 02 Göteborg

tel. 051-211465

