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l JENT ER 
BLI MED I 8. MARS- GRUPPEIU j 

Vil du vær e med i 8. mars- demonstrasjon 1977? 
Vi er 30 kvinner i alle aldre og fra forskj ellige yrker som hnr danna en s . :.Iars
komite i Oslo. 

8. mnrs er den internasjonale kvinnekampdagen og da demonstrerer kvinner og j ent er 
over hele verden metall kvinneunder trykking , for r etten til arbeid , f or sjøl bcstemt 
abort og mot imperiC).].ismen som plyndrer og herjer i · la.nda deres. En sånn. demon-
strasjon skal vi lagr he:r i byen også. · · 

Du som er ung jente veit hvordan vi blir behandla hvis vi mener. vi trenger abort 
og søker om det . Denpe viktige avgjør elsen får vi ikke ta sjøl . Den nye lova er 
ikke noen forbedring . Vi vil ha sjølbestemt abort na. 

Se på pornobladene. Sånne blader selges i millionopplag. Hva annet er det enn 
grov spekulasjon i kvinnekroppen for å karre til s eg mest mulig penger'.? Dette skal 
vi stoppe• Riv ned pornobilder i klas.serommet og lac bål av det i skolec;nrdenl 
Hva slac;s ~ på oss j enter er det egentlig pornoep~kulantene sprer? Jo 1 e i j ente 
er ikke mer enn pupper oe; lår . · Tanke..:r eller f øl elser har hun ikke . Sammen med 
ukebladene , filmene og de internasjonaie plate - og klesmonopolselskapene presser 
de oss til å gå med syltr ange bukser , platåsko og til å tru-at hvis du i kke ser 
ut som siste filmideal og har ligget med en gutt f ør du er 15 så er du et null . 
Hvor mange penger trur du Levis har tj ent på at de t er sleng det ene året og r et t 
ned neste [rr? Hvorfor trur du de svære monopolene vil at ungdommen (for det g j elder 
gutta og ) skal gå rundt og undervur dere s eg sjøl? Hvorfor prøver de å skape 
konkurranse mellom jentene og splitte gutter og jenter? Jo , fordi de er livende 
redde for at ungdo~~en skal protestere el ler reise kamp , og for at de skal stå 
s ammen i kampen. 

Men de har ikke fått det som de vil. I år har tusener av skoleelever kjempa f or 
skihl(elige stipend. for å få utbetalt stipendene før skolen begynner os for nynors ke 
l æreboker . 

o 
På Hammersborg sloss ungdommen heltemodig mot den verste politivold f or å bevare 
klubben sin. Hen Oslo kommune bygger ikke flere · ungdomsklubber . P~t diskoteker 
du v--ære over 18 for å komme inn. Henger du på gat a blir ·au kalt .pobel og r amp. 
Føl g Hammersborgungdommens eksempel . Slåss for et skild<elig fri tidsfilbudl 

rna 

Ei j ente som er ferdig med ungdomsskolen i Oslo f år omtrent ikke jobb l Vi blir 
ikke engang r egna som arbeidsløse. For å få trygd må du ha tjent ca. 8500 siste 
åre t . Ingen elever eller jeii.ter ·som har gått hjemme ett år , har t jent det . Sånn 
blir det kjempesvær skjult arbe idsloshet blant unge j enter . 

SLUTT OPP OM 8.MARS- KOHITEENS JENTEPJ\HOLEH : 

JENTER - KJEMP F0TI SJØLBESTEI"iT IIB0:1T NÅ! 
PREVENSJONSVEILEDNING I GRUNNSKOLEN ! GRATIS PREVENSJON TIL ALLE! 
KAMP HOT POI&OSPEKULJ\NTENE! 
KJEMP MOT KVINNEFIENDTLIGE LÆ:REBØKEIU 
HYBELBEHOVET MÅ DEKKES! KJEMP MOT KVINNEFIENDTLIGE REGLEMENTE:R PÅ HYBELHUSld 
NEI TIL UTNYTTING AV JENTE:R SOM BILLIG ,\RBEIDSKTil-iFT l 
OHGJUHSEH Kf'J{J?EN HOT ARBEIDSLØSHErEN . VI KREVER ttRBEID NÅ. TRYGD 'riL ALLE 1\.TIDEIDSLØSEJ 
JENTE.:.( - FAGOTIGJ'JHSETI DERE! 
STYHK YLI - GJØR NGS· TI L EN DEMOKRATISK KAHPORGJ\N ISASJON! 
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Dette er noen paroler vi mener er viktige å r;å. med i toge t . Hen de t finnes sil-.kert 
f l er e og di sse kan sikkert forbedres , 
Skal vi grei e det må du vær e med. Det gjor du ved å danne en 8. marsGruppe· 
på skolen , arbe i dspl assen , i boligstroket , bl ant venner, i klubben. 
Alle som støtter demonstrasjonen kan vær e med . I en sånn gruppe kan der e 
diskut er e hove'dgrunillaget 1 l age der es egne paroler som der e t ar med i toget 
om konkrete saker hos dere eller om noe-dere er opptatt av . 
Vi skal srunle underskrifter og penger or; snakke med mange 1 mange j enter 
om det k jecpesvær e kvinnekamptoget vi skal l age her i byen 8. mars. 
Det nytter ikke å bli forb.anna hver for oss - VI HÅ KJEMPE FOR KVINNEFRIGJØRING 
SAMHENl 

TA KONTAKT MED OSSl 
Hilsen 8, marskomiteen 

Boks 131 , Veitvet , oslo 5 

HOVEDP!illOLENE FOR DAGEN : 

KAMP MCYI' ALL KVINNEUNDERTRYKKING 
SJØLBESTE~IT ABORT NÅ 
GRATIS DAGHJEM TIL ALLE BAAN 
Pl$VENSJONSVEILEDNING I GRUNNSKOLEN 
6 MNPRS , SVANGETISKAPSPEIU1ISJON MED FULL· LØNN 
KVINNETI KREVER RETT TIL ARBEID 
KAMP MCYI' BRUK AV KVINNER SOM SALGSVAr..E 
KAMP MOT ALL I MPEIUALISME 
SOLIDARI TET MED FRIGJØRINGSBEVEGELSENE 
STØTT DET CHILENSKE FOLKETS KAMP Har FASCISMEN 

-F-OR_B_Y_ N_o_ns_K_ F_R_o_NT---------------____ j 
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