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Kvinnohuset blir
vad vi gör det till
Kvinnohuset är inget färdigt hus dit vi kvinnor kan gå och passivt
konsumera kvinnokultur.
Huset blir vad vi själva gör det till. Vad som händer här beror på de
idéer och den skaparkraft vi utvecklar här.
Kommunen betalar hyra och el för Kvinnohuset, men all annan verk
samhet får vi stå för själva. Huset är stort och i behov av renovering,
möbler och material får vi skaffa tillsammans, liksom vi gemensamt
får ta ansvar för ekonomi och administration.

Men Kvinnohuset har inte kommit till utan en organiserad kraft
som drivit på utvecklingen.
Bakom Kvinnohuset står KVINNOCENTRUM som är öppet för
alla kvinnor som vill föra en framåtsträvande kvinnokamp mot köns
roller, ekonomiskt förtryck och mansvälde.

KVINNOCENTRUM är partipolitiskt obundet - det är ingen avskild
del av kvinnorörelsen utan förmedlar kontakt mellan enskilda kvinnor
och olika kvinnogrupper.
Många medlemmar i KVINNOCENTRUM tillhör olika kvinnoorgani
sationer, men lika många är oorganiserade. Kvinnoorganisationer i
Göteborg förlägger ofta sina möten till Kvinnohuset. Vid dessa möten
betalar varje mötesdeltagare 2 kronor.
KVINNOCENTRUM arbetar för ett samhälle fritt från könsförtryck
och klassförtryck — ett samhälle med nya villkor för kvinnor, män
och barn.
KVINNOCENTRUM arbetar i många små grupper som själva väl
jer sitt arbetsfält från sina personliga erfarenheter.
Det finns ingen ledning som beslutar åt passiva medlemmar. Beslu
ten tas på stormöten som hålls varje månad, och där har alla betalande
medlemmar rösträtt.
KVINNOHUSET fungerar efter samma idéer som KVINNOCENT
RUM,Huset står öppet för alla som vill arbeta för att skapa lika villkor
oavsett kön.
Alla beslut som rör Kvinnohuset som helhet — ekonomi, praktiskt
arbete etc tas på stormötet som hålls varje månad. Stormötet är be
slutande organ och grupperna arbetar själva med det som är viktigt
för dem.
De praktiska arbetsuppgifterna och administrationen sköts av Vaktmästargruppen och Samordningsgruppen, där alla arbetar efter ett
rullande schema.
Husets ekonomi sköts av en Ekonomigrupp som är ansvarig inför
stormötet.
Alla hjälps åt med att rusta upp huset, sköta caféet och hålla ordning.
Principen för arbetet på Kvinnohuset är att alla är lika ansvariga och
lika betydelsefulla.

Behövs det
Kvinnohus
Ja, eftersom vi kvinnor är för
tryckta och eftersom ingen förtryckt
grupp har lyckats förändra sina vill
kor utan att gå samman. Kvinnohu
set vill bryta kvinnors isolering från
varandra så att vi kan samla våra
krafter.
Förtryckta? Hur är kvinnor förtryckta
Vi är liksom männen förstryckta av
detta samhälle som bygger på ekono
miskt utnyttjande av vår arbets-,
kraft. Dessutom förtrycks vi av
manssamhällets
nedvärderande
föreställningar om oss och vi för
trycker oss själva genom att vi finner
oss i vår situation.
Vad är målsättningen för kvinno
huset?
Den yttersta målsättningen är ett
samhälle fritt från klass- och köns
förtryck, ett samhälle med lika vill
kor för alla där Kvinnohus är över
flödiga.
Men för att komma dit är det nöd
vändigt att vi kvinnor gör saker
tillsammans och bryter det mönster
där vi konkurrerar med varandra.
Kvinnohuset är den träffpunkt där
vi kan arbeta och studera tillsam
mans, för att bearbeta och förändra
förtrycket inom och utom oss.

Varför får inte männen komma in
i Kvinnohuset?
Vi kvinnor ska ha en möjlighet att
utvecklas och skapa våra egna vär
deringar och aktiviteter — utan män.
Män kan inte vara förtryckta på
samma sätt som kvinnor, därför
kan de inte delta i det inre arbetet.
Männen kan utifrån stödja vår kamp,
t ex på arbetsplatser och i hemmen
och därmed visa förståelse och vara
solidariska.

Betyder inte kvinnohuset att kvin
norna isolerar sig från samhället
I utanför?

Varför kan inte kvinnokampen
föras i de politiska partier som vill
förändra samhället?

I Nej, kvinnohuset är till för att vi här
kan ge varandra styrka för att bättre
kunna kämpa för förändringar
utanför huset. Här kan vi förbereda
oss för aktioner ute i samhället:
på gator och torg, arbetsplatser,
skolor, i hemmet och familjelivet.

Alla politiska partier domineras av
män, och kvinnor har alltid tryckts
tillbaka efter att ha deltagit i sam
hällsförändringar,
på männens
villkor.
Kvinnokampen ska föras både i de
politiska partierna och utanför.
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Invandrarkvinnor
Gruppen invandrarkvinnor arbetar för att bryta den isolering, van
makt och okunnighet inför det svenska samhället som drabbar invand
rarkvinnorna.
Gruppen diskuterar de speciella problem som möter invandrar
kvinnor, och hjälper varandra i kontakterna med myndigheter.
Gruppen vill nå de invandrarkvinnor som verkligen är isolerade i
samhället — hemmafruar och ensam arbetande.
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Tryckerigruppen
böljade med att lära sig använda offsetpressen som Kvinnohuset
har köpt. Tryckeritjejema
planerar att ge ut en tidning
och att trycka flygblad,
etiketter och affischer.
När verksamheten har
kommit igång ordentligt
ska gruppen ta
fram och trycka kvinnors
glömda och undangömda
alster.
Gruppen fyller en mycket
funktion i Kvinnohuset
eftersom den står för den
utåtriktade informationen.
Kvinnogrupper och
organisationer utanför
huset kan beställa tryck
saker av gruppen.

Basgrupper
De kvinnor som inte vill gå med i en arbetsgrupp i Kvinnohuset kan
gå med i en basgrupp eller själv bilda en basgrupp. I basgrupperna
ingår också kvinnor från arbetsgrupperna. Basgrupperna fungerar vid
sidan om arbetsgruppsverksamheten. Här träffas kvinnor och pratar
om sig själva och sina problem. Genom att prata och öppna oss själva
kommer vi underfund med att det som räknas till det privata inte alls
är privat, utan politiskt. Vi kommer också att se att vi har gemensam
ma problem.
I en basgrupp kan kvinnor sen komma fram till en gemensam hand
ling för att angripa problemen, till exempel genom att bilda en arbets
grupp eller gå ut och göra något utanför Kvinnohuset.

Alkoholpolitiska gruppen
är en samtalsgrupp liknande basgrupperna. Där diskuteras varför
kvinnor dricker, i vilka situationer och hur problemen ska kunna lösas.
Givetvis har alla medlemmar i gruppen tystnadsplikt.

Så här fungerar några av arbetsgrupperna på Kvinnohuset. Det finns
mycket mer som vi kvinnor kan göra tillsammans, och det har vi nu
möjlighet att göra i vårt eget hus. Så kom hit och starta en ny bas
grupp, en ny arbetsgrupp eller delta i den verksamhet som redan är
igång.
Alldeles vid dörren när du kom
mer m i Kvinnohuset finns en
stor anslagstavla där grupperna
presenterar sin verksamhet.
Du kan givetvis bara komma
hit och fika och prata med
andra kvinnor.

Några andra Kvinnohusadresser:
Kvinnehuset
Kvindehuset
Rådhusgata 4
Gåthersgade 37
OSLO
1123 KÖPENHAMN
Vrouenwenhuis
Neuwe Herengracht 91
AMSTERDAM

