
KVINNER OG ALLE SOM STØTTER KVINNENES KRAV, 

SLUTT OPP OM KAMPTOGET 8. MARS! 

DE MONSTRA S JON 8. mars fra Strandtorget kl. 18:45. 

MØte med taler ,appeller,sang og underholdning i Verdensteateret kl.20:00. 

8. mars er kvinnenes internasjonale kampdag. Over hele verden bruker 
kvinnene denne dagen til å fremme sine krav og vise solidaritet med 
andre kjempende og undertrykte kvinner. 

KJEMP MOT RASERINGA AV KVINNEARBEIDSPLASSENE - FORSVAR ARBEIDSPLASSENE 

I FISKEINDUSTRIEN OG TELEVERKET! 

Den internasjonale kvinnedagen 1976 står i den Økonomiske krisas 
tegn. Tallet på arbeidslØse stiger drastisk - spesielt er det 
kvinnearbeidsplassene som raseres. I TromsØ er det fØrst og fremst 
arbeidsplassene i fiskeindustrien som må forsvares. Likeens må 
nedlegginga av arbeidsplassene i Televerket forhindres. På ny opp
lever vi at i krisetider prØver kapitaleierne å sende kvinnen til
bake til hjemmene. 

KJEMP MOT POLITISKE OG USAKL~GE OPPSIGELSER - STØTT JENTENE PA TIGER! 

De kvinnene som reiser kamperl mot dårlige arbeidsforhold, mot 
politisk knebling og for retten til å organisere seg, er mest ut
satt. I TromsØ vant Åsgård-jentene en kamp mot politiske og usaklige 
oppsigelser, og lignende kamper har kommet flere steder i landet 
senere. 8. mars vil vi spesielt fremheve og stØtte de oppsagte 
kvinnene på Tiger konfeksjon i Trondheim. 

VI KREVER RETTEN TIL A KJEMPE FOR VARE KRAV - VI KREVER FORBUNDSVISE 

AVSTEMNINGER! 

I samordna oppgjØr blir bl.a. alle lokale krav og alle kvinnekrav 
borte. Bare forbundsv i se oppgjØr gir mulighe t en for å gjennomfØre 
kravet om reell reallØnnshevin~ og kvinnenes særkrav. 

NEI TIL INNSTRAMMING AV DAGHJEMSBUDSJETTET I KRISETIDER. BYGG FLERE 

DAGHJEM I TROMSØ NÅ! 

I TromsØ - som over hele landet - har kravet om daghjem vært sam
stemmig fra kvinnene. Nå har ikke arbeidsgivere, stat og kommune 
lenger bruk for arbeidskrafta vår. Derfor skjæres det også kraftig 
ned på daghjemsbudsje ttene. I Kroken står et altfor lite daghjem 
ferdig fra hØsten - over ett år forsinket . Det er det eneste av 
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TromsØ Kommunes lenge omtalte daghjem som blir bygd. Det er en dråpe 
i havet med sine 49 plasser. På Regionsykehuset får de vanlige 
kontorfunksjonærene og sykehusarbeiderne nå beskjed om at de ikke 
kan sØke sykehusets daghjem lenger - plassene skal brukes til å 
skaffe sykehuset "nØkkelpersonale". 
Staten har med den nye daghjemsloven fjerne stØtten til de dag
hjemmene som fins - foreldrene skal betale hØyere priser. 

DEN NYE ABORTLOVEN ER ET SVIK - FORTSETT KAMPEN FOR SJØLBESTEMT ABORT! 

8. mars i fjor var preget av abortkampen. Den nye abortloven inn
fridde ingen av de kravene vi stilte. Fremdeles må abortsØkende la 
utenforstående nemnder avgjØre saken sin. I ly av loven kan mot
standerne av kvinnekampen fØre en reaksjonær hetskampanje mot abort
sØkende og kreve seg fritatt fra å pleie abortpasienter. I hele 
Finnmark er det nå bare to sykehus hvor kvinner kan få utfØrt abort, 
fordi de andre legene nekter å foreta inngrepet ! Den nye loven rammer 
fØrst og fremst de Økonomisk og politisk svakest stilte kvinnene og 
kvinner i utkantstrØk - slik den gamle loven gjorde. 

LÆR AV KVINNENE I VIETNAM OG KAMBODSJA - STØTT VERDENS FOLKS KAMP 

MOT IMPERIALISMEN! 

8. mars er den internasjonsale kampdagen for kvinner. Kvinnene i den 
tredje verden - i Afrika, Lat1n-Amerika og Asia - står som eksempler 
for oss. Sammen med frigjØring s bevegelsene slåss de mot supermaktenes 
kamp om verdensherredØmmet, mot imperialisme og fascisme. Spesielt 
har kvinnene i Vietnam og Kambodsja lært oss at uten frihet og nasjonal 
uavhengighet kan ingen av kvinnenes krav gjennomfØres. Den beste 
stØtten gir vi disse kvinnene ved å reise kampen mot imperialism~~ 
i vårt eget land - mot USA's makt over Norge gjennom Nato, mot Sovjets 
press mot norsk fiskerigrenseutvidelse. 

OGSA KVINNENE KREVER: 50 MIL NA! 200 MIL i 1976! 

Også for kvinnene i Nord-Norge er kravet om fiskerigrensa livsviktig 
for å trygge arbeidsplassene i fiskerinæringa og i fiskeindustrien. 
Dette er også en kamp mot engelsk, tysk og sovjetisk trålerimperi
alisme. Samtidig er det et krav som viser nØdvendigheten av felles 
kamp mellom menn og kvinner mot felles fiende. 

KAMPTOGET I TROMSØ 8. MARS arrangeres av Kvinnefronten, uavhengige 

og fagorg a iserte kvinner, i s a marbeid med alle de fronter, organisa

s joner og partier på venstresida som slutter opp om den politikken 

som blir streket opp her. Vi Ønsker et bredest mulig tog 8. mars, 

og vil spesielt oppfordre uavhengige og uorganiserte kvinner til å 

demons trere for sine krav. 8. mars er ikke kvinneorganisasjonenes 

dag aleine , men alle undertrykte og kjempende kvinners dag! 

KAMP MOT KRISA SOM SKJERPER KVINNEUNDERTRYKKINGA PA ALLE OMRÅDER! 
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