
S.MARS 1976: 
KRISA SKJERPER 

KVINNE
UNDERTRYKKINGA 
P~ ALLE· OM RADER! 

8. MARS: KVINNENS INTERNASJONALE KAMPDAG 
8. mars er en internasjonal kampdag for 

kvinner over hele verden. I Norge vil 
tusener av kvinner, fra nord til sør, 
demonstrere mot den skjerpede under
trykkinga, sammen med de menn som 
støtter vår kamp. Vi skal gjøre 8. mars 
1976 til en kampdag mot krisa, mot den 
skjerpede undertrykkinga og for solidari-

tet med undertrykte kvinner i andre land. 
Kvinnefronten i Oslo har tatt initiativ til 
dannelsen av 8. mars-komiteer på arbeids
plasser, skoler og i boligstrøk på dette 
grunnlaget. Ut fra dette grunnlaget opp
fordrer vi også kvinner til å reise lokale 
paroler fra sine områder, og å delta i 
demonstrasjonen 8. mars 1976! 
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HOVEDPAROLENE FOR 8. MARS 1976: 
Kvinnefronten i Oslo har tatt in itiativet t il demonstrasjon 
i Oslo 8. mars 76, med fØlgende hovedparoler : · 

8. mars 1976: Kamp mot krisa som skjerper kvinneundertrykkinga på alle områder 

l. Kjemp mot rasering av kvinnearbeidsplassene. 
Kvinner og menn må stå sammen mot permitteringer og oppsigelser. 
Kjemp mot politiske og usaklige oppsigelser. 

2. Vi krever kraftig heving av lønna i lavtlønnsyrkene. 
Vi krever retten til å kjempe for våre krav - vi krever forbundsvise 
avstemninger. 

Kjemp mot at krava om særvern forsvinner i oppgjøret. 
3. Nei tilinnstramming av daghjemsbudsjettet i krisetider. 

Full støtte til daghjemspersonalets krav. 
Vi krever økt bemanning og bevilgninger til daghjemmene. 

4. Den nye abortlova er et svik - fortsett kampen for sjølbestemt 
abort. 

Stortingspartiene sviktet oss - bare vår egen kamp gir seier. 
Stopp den reaksjonære hetsen mot abortsøkende. 
Nei til abortklinikker - sykehusene skal utføre abortene. 

5. Bekjemp det reaksjonære kvinnesynet som kjøres aktivt fram i krise-
tider. 

Myten om kvinnen som skjøge eller mor hindrer kampen og splitter 
menn og kvinner. 

6 Full støtte til det spanske folkets kamp mot fascismen. 
Reis kampen mot framveksten av fascismen i Norge. 

7 Lær av kvinnene i Vietnam og Kambodsja - Støtt verdens folks 
kamp mot imperialismen. 

Bak dette grunnlaget står også fø lgende kvinner som oppfordrer til 
oppslutning rundt disse parolene 8. Mars : 

Frøydiø Armand, skuespiller. 
Margrethe Aaby, leder tor opp

søkende teater. 
Anne Fenger, forkvinne i Unge 

Kunstne res samfunn. 
Inger Semb, tidligere medlem 

av k ontaktutvalget !or dag
hjem. 

Sy:via Salvesen, s kuespill er . 
Anita Rununelhotf. skuespiUer. 
Tone Danielsen. skuespiller. 
Grete L<:ttlng, lærer. 
Birgit BriLLen. s tyremedlem l 

ldrettsnksjonen . 
Anja Bn•icn. !llmret:issør 
Gro Ottesen. varakvinne 1 

NOSO 
Hildebjerg ,Solstad, sykepleJu. 
Marie Takvam, forfatter. 
Hild Elin Pettenen, avdelings

hje lp. 
Unni Andalsvik. bunøpleter. 
Marthe Freatrup, sykepleier-

elev. · 
Gjertrud Eg~en. fork.vlnJle l 

PLO. 
Grethe F081ll , repteaentant l 

representantskapet t Ol:lo 
Handel og Kontor. 

Ragnhild Nielsen, forkvinne l 
hjemmehjelpsgruppa l SEF. 

JCva Lewla, ape•lalarbetder, 
STK. 

Ellen Pede",.n, hjelpearbeider 
og byatyremedlem. 

Cecilie Holprd, amanue11.1!11. 

Anne Ore, l!lduetria~lder. 

Anne Marte Taraldsen, typo-
graf. 

Laila Haugan, maler. 
Veslemøy HMlund. skuespiller . 
In&Tid Valvlk. leder av Norsk 

Sufflørforbund . 
Kirsten BrA.then Kris tensen. 

programsekretær t NRJ< . 
Liv Kluge . 
Else Myklebust, programsekre-

tær l NRK. 
Karin Linsta.d. kranfører . 
G1·ethe Gea1·d. kontorist. 
Siri Mo. styremedlem l idrellF

aksjonen. 
Å~se -8torh&UJ. styremedlem i 

ldrettaak.sjont>n. 
Anne Rustad . medlem 1 SEF 
UMI GrenM. atyremedl. t 

NOSO. 
Bjørg Wendelborg. sykepleier. 
Lisbeth HA.rsta.d. fysloternpeut. 
Unni Mette Solberg, avdelings-

hjelp. 
Karoline Frogner, medlem l 

Ungdomaskoleutvalgsstyret 
l Oslo. 

Anne Ha.zeland, artekkerelev. 

~~:.re~e. jtnteans,·arllg 

Jona Oudmundardottlr, student 

LllUa.n Hotfma.nn, forkvlnne * 
SEF ( IUllpendert l . 

VICdl• Vlngelllgaard, etyremed· 
lem av GrUnerløkka Leler
boerforenlllr. 

Marit Engh, Industriarbeider. 
Hanne Stang, pensjonist. 
Alle medlemmene l Amtman-

nens døtre. 
Anne Kart Wiik, lltotraf. 
Mar·tt Wlklund, billedhogger. 
Sissel Asheim. sykepleier. 
Anne Hanbo, bibliotekar. 
Susan Gyve, sekretær i 108 .f 

av NTL. 
Bjorg Val\'lk , blbllotekarbe

tjent. 
Laila Drangsholt . barnch .a.<ts . 
Solveig Nyhamar. forkvinne l 

KF l Oslo. 
Unni Rustad . industriarbeider. 

Kvinnefrontens arbeidsutvalg 
1 Oslo. 

Tur·td Skagen. Industriarbeider. 
Kvinnefrontens la.ndsarbeldS· 
utvalg. 

Anne-Marie Svtggum, biblio-
tekasslstent . 

Berit Nielsen, bibliotekar. 
Tur·td Hagene, sekretær_ 
J orun Solheim, universitetslek-

tor. 
Maren Vatn. lærer. Kvinnefron

tens arbeh.lsutvalg i Oslo. 
Chrls Hoel , teknlak tegner, 

Kvtnnefrontena landsarbeids
utvalr . 

Ellen Aa neøen, programtn. 
øtrukter, Kvlnnetrontena 
la.ndsarbeldautvatr. 
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