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B.mars: Bare ett tog
for kvinnefrigjøring
DET BLIR TO TOG B. MARS .

BARE DET ENE FORSVARER KVINNENES INTERESSER .

BOTERER KAMPEN FOR KVINNEFRIGJØRING .

DET ANDRE SA-

DET STØTTER IKKE DEN KAMPEN KVINNNE,VE HAR

REIST FOR SJØLBESTEMT ABORT OG DAGHJEM, DET FORSVARER SV OG DNA 'S SVIK I ABORTKAMPEN,
DET FORSVARER DEN REAKSJONÆRE IDEOLOGIEN OM AT KVINNER BARE SKAL VÆRE OPPTATT AV KROPPEN SIN OG IKKE AV POLITIKK OG SAMFUNNSPØRSMAL , DET STØTTER IKKE KVINNENE I DEN 3. VERDEN PA DERES EGNE VILKAR, OPPFORDER FRIGJØRINGSBEVEGELSENE TIL A LEGGE NED VAPNENE OG
SPRER DEN IMPERIALISTISKE SUPERMAKTA SOVJET 1 S FALSKE "FREDS- PROPAGANDA ".
VALGET STAR DERFOR IKKE MELLOM TO BRA TOG B. MARS, OG DET ER IKKE GRUNNLAG FOR ENHET
MELLOM DEM. DET ENE TOGET FREMMER KVINNENES INTERESSER, DET ANDRE SPLITTER KVINNENE
OG SABOTERER KAMPEN .
KVINNENE TRENGER SJØLBESTEMT ABORT NÅ !
Parola "Sjølbestemt abort i neste stor-tingsperiode " er en valgparole. Hvis
kvinnene stemmer på SV, blir det sjØlbestemt abort i neste pe:-iode .
SV har alle rede en gang hindra kvinnene i å få sjølbest emt abort.
SV ville ha stemmer båd e
fra kvinnene og fra kristne sosialister.
Derfor fikk Hauglin reservasjonsr et t, og
derfor fremma SV kravet om sjØlbestemt
abort. Hvis en skal ha sympati i kvinne bevegelsen, må en støtte dette kravet .
Dette sviket må vi lære av, og ikke legge ned kampen og lite på stortingsr epre sentanter, slik paro la til Samabeidstoget
legger opp til . De nne parola viser at
samarbeidstoget e r mer interess e rt i å
sanke stemmer til SV enn å støtte kvinnenes kamp.
BARE "GRATIS DAGHJEM TIL ALLE BARN"
GJØR DET MULIG Å DELTA FULLT UT I
PRODUKSJONEN.
Samarbeidstoget krever barnehager i stedet
stedet for daghjem.

Barnehager er i fØlge den nye barnehage~
lova en fellesbetegnelse for alle slags
tilbud: daghjem, barnehage fra 4-6 timer,
kort-tids-tilbud, dagmamma, osv.
Med ungen i barnehage 4-6 timer om dagen, er det
temmelig vanskelig å ta arbeid.
Det eneste er deltids-arbeid og det er det lite av.
Men det viktigste er at det ikke vil endre
kvinn e nes underordna rolle i samfunnet.
FØrst når kvinnenes arbeid betyr like mye
for utviklinga av samfunnet som mannens,
vil kvinnenes underordna rolle forsvinne.
Kvinnene må delta på lik linje med mannen
i den samfunnsmessige produksjonen.
Bare
daghj e m gjØr dette mulig.

Oppdragelsen av ungene må være samfunnets
ansvar. Blant annet må daghjemmene være
gratis på sammen måte som skoler er det.
På grunn av de høye prisene, har mange i
dag ikke råd til å ha ungene sine i daghjem.
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RETT TIL ARBEID, KVINNENES VIKTIGSTE KRAV.
Kvinnene holdes utenfor den samfunnsmessige produksjonen.
Dette er grunnlaget
for kvinnenes annenrangs rolle i samfunnet. Verken husmorlønn eller deltidsarbeid, eller at mannen tar sin del av husarbeidet, kan fjerne kvinneundertrykkinga.
Tvertom vil husmorlønn lenke kvinnene ytterligere til hjemmet.
Det vil gjøre det
lettere å legge ned arbeidsplassene til
kvinnene.
Samarbeidstoget krever lønna arbeid.
Hensikten med dette kravet må være å få
lønn for "arbeid" som ikke er lønna.
Alt samfunnsmessig arbeid er lønna i dag.
Dette er en helt selvsagt ting som ingen
går imot. Det "arbeidet" som samarbeidstoget vil ha lønn for er husmoras.
I stedet for å kreve det helt åpent, dekkes det
over ved ei parole om lønna arbeid, som
tar sikte på å spre forvirring om hva samarbeidstoget egentlig mener.
KVINNENE ER MOT IMPERIALISMEN - IKKE FOR !
Representanter for det andre toget hevder
dels at imperialisme ikke har noe med kvinnekamp å gjøre, og dels at kvinnene skal
støtte opp om sosialimperialismen. Det
første er bare en taktikk for å hindre at
kvinnene kjemper mot sin verste fiende:
imperialismen.

Samarbeidstoget har parola: Stans opp. rustninga - nei til globalt sjØlmord".
Dette er Bresjnevs stemme. Det er en
formaning til folk i verden om å legge
ned våpnene og lite på Sovjet. Frigjø~
ringsbevegelsene skal slutte å skaffe
seg våpen, og de bør legge ned kampen
fordi den kan utløse en atomkrig som
betyr jordas undergang. Paråla stiller folkene i verden overfor fØlgende
valg:
legg ned kampen, eller selvutselttelse på grunn av atomkrig.
Dette
uttrykker ønskene til de som undertrykker verdens folk.
Samtidig tar parola sikte på å tilsløre det som virkelig skjer, nemlig at
supermaktene ruster opp som aldri før.
SALT-forhandlingene kalles nedrustningsforhandlinger, men gjelder bare maksimumsgrenser for opprustninga. Det betyr økt opprustning og dermed økt fare
for verdenskrig. Folk i verden er mot
supermaktenes opprustning og kjemper
mot imperialismen for egen frigjØring.
Samarbeidstoget propaganderer supermaktenes interesser og prøver å mobilisere
kvinnene til støtte for imperialismen.
HAR STINA NEUENKIRCHEN OG BRØD OG ROSER
SKIFTA MENING ?
I Universitas hevda Stina Neuenkirchen
at Brød og Roser var imot å ha med paroler om impP.rialismen på kvinnenes
int~~~sjonale kampdag, fordi det ikke
var kvinnesak.
Har det nå plutselig blitt kvinnesak ?
Eller er det fordi parola går inn for
imperialismen i stedet for mot, slik
som 8.mars-komiteens plattform gjØr ? .
Ganske sikkert det siste. Ellers fins
det ingen grunn for å endre holdning.
Da de gikk imot imperialisme-parola,
var det bare en taktikk for å hindre
kvinnene i å kjempe mot imperialismen
8 .mars.

TA STILLING
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GA I 8.MARS-KOMITEENES TOG
Valget står ikke mellom to progressive tog.

Bare 8.mars-komiteenes

tog fremmer kvinnenes interesser.
Delta aktivt i 8.mars-arbeidet
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