
«Jenter skal ikke mene noe om verden.» 
På samme måte som bedriftseierne og 

staten er redde for at vi reiser kamp for våre 
krav på jobben og på skolen, vil de ikke at 
vi, (halve befolkninga) skal bry oss om 
supermaktene starter krig i verden eller at vi 
skal støtte frigjøringsbevegelsene. Og det er 
akkurat det samme noen sier når de er imot 
at vi skal ta opp sånt på 8. mars. 

I Azania (Sør Afrika) starter skoleelevene 
en kamp for å bruke sitt eget språk i skolen. 
Det har utvikla seg til å bli et opprør mot 
rasistregimet, med streiker og harde demon
strasjoner nesten hver dag. Hvis vi ikke 
støtter kampen Sør Afrika på 8. mars sier 
vi egentlig: «Kvinnene i Norge har nok med 
sne egne saker. Smith ogVorster får holde 
på som de vil der nede.» 

Hovedparolene for dagen 

Vi vil ikke holdes utafor det som skjer i 
verden. Vi har meninger om det og dem skal 
vi fram med på 8. mars . Vi vil lære av kvin
ne og hele folket i den 3. verden som 
reiser kampen under de verste forhold som 
finnes - under fascismen og im
perialismen. Vi vil støtte dem og reise våre 
egen kamp mot de samme fiendene. 
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KAMP MOT ALL KVINNEUNDERTRYKKING 
SJØLBESTEMT ABORT NÅ 
GRATIS DAGHJEM TIL ALLE BARN 
PREVENSJONSVEILEDNING I GRUNNSKOLEN 
&. MNDRS SVANGERSKAPSPERMISJON MED FULL LØNN 
KVINNER KREVER RETT TIL ARBEID 
KAMP MOT BRUK A V KVINNER SOM SALGSVARE 
KAMP MOT ALL IMPERIALISME 
SOLIDARIET MED FRIGJØRINGSBEVEGELSENE 
STØTT DET CHILENSKE FOLKETS KAMP MOT FASCISMEN 
FORBY NORSK FRONT 

Ta kontakt med oss. 
Ti18. mars komiteen 
Boks 131, Veitvedt, Oslo 5: 
Jeg vil vite mer om 8. mars 1;3 

Jeg vil bli med i 8. marsgruppet;) 

Navn 

Adr. 

Alder 
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URANIENBORGVN 11: 

MAN. OG TORS. -17-18 
TLF: 693016 
Postgiro 2291268 
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oil kvinneundertrykking! 

&.MARS komiteen'77 

JENTER 
BLI MED l 8. MARS-GRUPPER! 
Vil du være med i S.mars demonstrasjonen 1977? 

Vi er 30 kvinner som har vært med å 
kjempe på mange områder som har danna 
en 8. mars-komite i Oslo. 

8. mars er den internasjonale kvinne
kampdagen . Da demonstrerer kvinner og 
jenter over hele verden mot all kvinne-

undertrykking, for retten til arbeid, for 
sjølbestemt abort og mot imperialismen 
som plyndrer og herjer i landa deres. En 
sånn demonstrasjon skal vi lage her i byen 
også. 

Slutt opp om 8.marskomiteens jenteparoler! 
••••••••••••••••••••••••••• e JENTER - KJEMP FOR SJØLBESTEMT e 
e ABORTNÅ! e 
: PREVENSJONSVEILEDNING I : 
e GRUNNSKOLEN! e 
e GRATIS PREVENSJON TIL ALLE! e 
: KAMP MOT PORNOSPEKULANTENE! : 
e KJEMP MOT KVINNEFIENDTLIGE e 
e LÆREBØKER! e 
: MENS'EN MÅ GODKJENNES SOM : 
e FRAVÆRSGRUNN. . e 

BI:-IDAUTOMATER PA ALLE SKOLER e 
OG ARBEIDSPLASSER! e 
GRATIS BIND OG T J\MPONGER! : 
HYBELBEHOVET MA DEKKES! e 
KJEMP MOT JSVINNEFIENDTLIGE : 
REGLEMENTER P A HYBELHUSA' ......... ~ e 
NEI TIL UTNYTTING A V r· __ _.:_~,, 
BILLIG ARBEIDSKRAFT! 

• ~ KREVER ARBEID 
~~ TIL 

t 

Dette er noen paroler vi mener er viktige å 
gå med i toget. Men det finnes sikkert flere 
og disse kan sikkert forbedres. Skal vi greie 
det må du være med. Det gjør du ved å dan
ne en 8. marsgruppe på skolen, arbeids
plassen, i boligstrøket, blant venner, i klu b
ben. Alle som støtter demonstrasjonen kan 
være med. I en ~ånn gruppe kan dere 
diskutere hovffig.W'tfitt.aget, lage deres egne 
paroler 
konkrete 
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Kvinner har ikke rett til arbeid. 
Ei jente som er ferdig med ungdoms

skolen i Oslo får omtrent ikke jobb. Vi blir 
ikke engang regna som arbeidsløse. For å få 
trygd må vi ha tjent ca. 8500 siste året. 
Ingen elever eller jenter som har gått hjem
me ett år, har tjent det. Sånn blir det kjem
pesvær skjult arbeidsløshet blant unge jen
ter. 

Bedriftseierne og staten legger alle mulige 
hindringer i veien for at kvinnene skal delta 
for fullt i produksjonen. Vi har slett ikke 
noen sikker jobb i framtida. Det merker vi 
straks vi er ferdige med skolen. 

Dette legger staten bevisst opp til f.eks. 
gjennom fagopplæringa. På Elvebakken 
yrkesskole fikk ikke jentene på snekkerlinja 

gå videre i 2. året. Snekker-lauget sa rett ut 
at de ikke ville ha jenter som snekkere! På 
binderiene blir jentene bokbinder
assistenter, mens gutta blir bokbindere. Det 
står ingen regler på noe papir om det, men 
bedriftene tar bare ikke inn jenter i bok
binderlæra. De sier vi er «ustabil» arbeids
kraft fordi vi føder unger og har mens'en. 
Sannheten er at kapitalistene tjener grovt på 
å holde store deler av kvinnene utafor 
produksjonen. I gode tider har de alltid 
mange som står i kø for å få jobb. Hvis 
produksjonen ikke «lønnen> seg sier de opp 
kvinnene og sender dem tilbake til kjøkken
benken. Samtidig kan de betale luselønn i 
kvinneyrkene. 

Er du ei uansvarlig lita drittjente hvis du trenger abort? 
Ja, det skulle man nesten tru på den 

måten vi blir behandla hvis vi mener vi 
trenger abort og søker om det. Legen og 
nemnda gir oss som regel en skjennepreken 
og stiller hundre ydmykende spørsmål. Er 
vi under 16 skal foreldra ta avgjørelsen og 
kan tvinge oss til å føde ungen sjøl om vi 
har fått innvilga abort. Den viktige 
avgjørelsen får vi ikke ta sjøl. Den nye lova 
er ikke noen forbedring. Vi vil ha 
sjøl bestemt abort nå. 

Abortmotstanderne sier at vi er kyniske 
og uansvarlige. Men det er ikke noe rart om 
man ikke kan eller vil føde en unge når man 
må kutte ut skolen, mister lærlingeplassen, 
mister stipend eller bor på et kott. Er det 
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ikke heller virkelig uansvarlig og kynisk å ta 
fra oss jenter retten til å ta ungdomsskolen 
eller tvinge oss til aborter med kokende 
vann og strikkepinnne? 

Samtidig blir vi hindra i å få prevensjon. 
Hvis vi i det hele tatt får sånn undervisning 
kommer den enten for seint eller er totalt 
latterlig. Hvordan kan filmen «Petter Frosk 
Blir Far» hjelpe noen med hva slags preven
sjon de skal bruke, eller åssen kmme segtil 
lege. Dessuten er prevensjon dyrt! Disse 
problemene må vi stri med helt aleine. Det 
viser bare at staten ikke bryr seg et sekund 
om våre problemer. De fine orda i mønster
planen og alt pratet om at det er så lett å 
skaffe seg prevensjon er bløff! 

"'· ·-:- .\ 

Vil du at disse skal bestemme om du kan få abort? 
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Hvem kan bo på 102m? 
l Postverkets hybelbygg i Deichmannsgt 4 

må de betale 405,- hver for å bo på dob
beltrom med et vilt fremmed menneske. l 
dusj som er i orden på 80 jenter og et 
reglement fra det forrige århundre- Ingen 
gjester etter 23 .00, ingen overnattings
gjester, låst port, forbudt for folk med an
nen hudfarge. Og dette er staten som liksom 
skal være foregangsbedrift! Slik utnyttes de 
unge innflytterjentene. Nå er det på tide at 
vi aksjonerer mot bolighaiene! På dette kjøkkenet skal20 jenter la"ge middag. 

Kamp mot monopolenes spekulasjon i moter og sex. 
Se på pornobladene. Sånne blader selges i 

millionopplag. Hva annet er det enn grov 
spekulasjon i kvinnekroppen for å karre til 
seg mest mulig penger? Dette skal vi stoppe. 
Riv ned pornobilder i klasserommet og lag 
bål av det i skolegården! Hva slags syn på 
oss jenter det egentlig pornospekulantene 
sprer? Jo, ei jente er ikke mer enn pupper og 
lår. Tanker eller følelser har hun ikke. Sam
men med ukebladene, filmene og de in
ternasjonale plate- og klesmonopolselska
pene presser de oss til å gå i syltrange 
bukser, platåsko og til å tru at hvis du ikke 
ser ut som Julie Ege og har ligget med en 
gutt før du er 15 så er du «unormal». 

Hvor mage penger trur du Levis har tjent 
på at det er sleng det ene året og rett ned 
neste år? Hvorfor trur du de svære 
monopolene vil at ungdommen (for det 
gjelder gutta og) skal gå rundt og være 
usikre å undervurdere seg sjøl? Hvorfor 

Skal vi godta dette 

prøver de å skape konkurranse mellom jen
tene og splitte gutter og jenter og splitte gut
ter og jenter? Jo, fordi de er livende redde 
for at ungdommen skal protestere eller reise 
kamp, og for at de skal stå sammen i kam
pen. 

Men staten og bedriftseierne har ikke fått 
det som de vil. I år har tusener av skole
elever kjempa for skikklig stipend, for å få 
utbetalt stipendene før skolen begynner og 
for nynorske lærebøker. 

På Hammersborg sloss ungdommen helte
modig mot den verste politivold for å 
bevare klubben sin. Men Oslo kommune, 
bygger ikke flere ungdomsklubber. På 
diskoteker må du være over 18 for å komme 
inn. Henger du på gata blir du kalt pøbel og 
ramp. Følg Hammersborgungdommens 
eksempel. Ikke finn deg i forholda - slåss 
for din rett! 
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Dette er noen paroler vi mener er viktige å 
gå med i toget. Men det finnes sikkert flere 
og disse kan sikkert forbedres. Skal vi greie 
det må du være med. Det gjør du ved å dan
ne en 8. marsgruppe på skolen, arbeids
plassen, i boligstrøket, blant venner, i klu b
ben. Alle som støtter demonstrasjonen kan 
være med. I en sånn gruppe kan dere 
diskutere hovedgrunnlaget, lage deres egne 
paroler som dere tar med i toget om 
konkrete sake{ hoS de~e .eller om noe dere._er 
opptatt av. Vi skal simle uncte~krif!er.,.og 
penger og snakke roed mange, mang~j~f~r 
om det kjeJ1!.l?~være kvin~e~mP,toget vi 
skallage~&:L~~yeb ·8. mars.tt>et-6~er *J<:e 
å l:].lf 'J'ortr.tnna . hver for t oss ":'}, VI MA 
KJE,MPE FOR KVINNEFRIOJØRING 
SAMMEN! . 
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