
Kvinner har kjempet mot undertrykking lenge før oss. 
Stemmerett var det viktigste kravet for kvinner rundt år
hundreskiftet. I 1910 blir det på en sosialistisk kvinnekonfe
ranse vedtatt at det skulle være en egen dag der vi skulle reise 
våre viktigste krav - en Internasjonal kvinnedag. Dagen skulle 
ikke bare ta opp de viktigste krava i hvert enkelt land, den 
skulle også ha en internasjonal karakter. Vi har kjempa oss til 
en egen kvinnedag. Det var den grove undertrykkinga av oss 
kvinner som tvang fram en slik dag. Er situasjonen anner
ledes i dag? Sjøl om vi har stemmen~tt er undertrykkinga 
like hard. I grunnloven står det at alle har rett til arbeid. 
Likevel er det bare drøyt 1/4 av oss som har jobb over 30 
timer i uka. Det er andre folk som tar viktige avgjørelser for 
oss. Vi har ikke en gang lov til å bestemme · om vi skal føde 
barn, den avgjørelsen tar abortnemnda. 

Betyr 8.mars noe for oss i dag? Oppfatter flertallet av kvinnene 
8.mars som sin egen dag, den dagen vi alle skal ut og demon
strere for våre viktigste krav? 

... 

14000 gikk i 8.marskomiteens tog i fjor. Flere tusen deltok i 
tog arrangert av andre kvinneorganisasjoner. I tillegg var det 
mange som så på toget, eller leste om feiringa i avisene. Like
vel utgjør dette bare en liten del av den kvinnelige befolk
ninga. For det store flertallet betyr 8.mars lite. Dette betyr 
ikke at kvinnene er fornøyd med sin situasjon. De fleste er 
forbanna over at ungen ikke får daghjemsplass, at de får de 
dårligst betalte jobbene, at kroppen blir solgt som en vare. 
Kvinner har alltid reagert på nød og undertrykking i andre 
land. Alt dette ønsker de fleste kvinner å kjempe i mot. 

s.marser 
en ViKtig dM for 

flertanst av RVinnørl6 
Undertrykkinga rammer oss på alle områder, derfor vil vi 
kjempe mot all kvinneundertrykking. Det er vår rett å demon
strere 8.mars, og den retten skal vi ikke la gå fra oss . 

Denne folderen presenterer Kvinnefrontens landsstyrets syn på 
8.mars 78 - et forslag til paroler og opplegg for organisering. 
Meninga er at dette skal være grunnlag for diskusjoner i Kvinne
fronten og samtidig brukes overfor alle dem som vi raskt ønsker . 

å jobbe sammen med i 8.marskomiteer og lokalt. Landsstyret 8 MARS 
vil gjerne ha reaksjoner på materialet. Samtidig oppfordrer vi • 
alle til å rette konkrete forslag til 8.marskomiteen på stedet som 
må fatte endelig vedtak om parolene for toget der. 

~mp mat aU kvinneundertrykking l 
Vi lærer også at "kvinne er kvinne verst". 8.mars viser noe 
annet. Flere tusen kvinner jobber sammen i flere måneder for 
at 8.mars togene skal bli store og mange. Vi vil ikke la oss 
splitte opp, for det er bare når vi kjemper samlet mot de som 
undertrykker oss, at vi kan nå målet, full frigjøring av 
kvinnene. 

Mange av oss brenner ofte inne med protestene våre - vi tror 
det er oss sjøl det er noe galt med, vi blir opplært til å tro at 
vi ikke duger. 8.mars er en fin anledning til å slå tilbake slike 
ideer. Det gjør vi når vi går i tog med paroler som sier at vi vil 
kjempe mot salg av kvinner, for høyere lønn, og mot urett og 
nød i andre land. Det gjør vi når vi arrangerer 8.mars tog og 
festmøter over hele landet. 
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Prevensjonsveilednining 
i. grunnskolen 

"Ungdommen gjør ikke noe annet enn å drikke og feste. De 
tenker bare på sex, og hvis ei jente er så dum at hun blir gravid, 
så er det jomen hennes egen skyld" sier noen. 
Vi sier: Ungdommen får ikke skikkelig prevensjonsveiledning i 
grunnskolen. Det er opp til den enkelte lærer om han vil gi det. 

Derimot vokser ungdommen opp i et samfunn med pornosjap· 
per på annet hvert hjørne, med aviser, ukeblader , film og 
reklame som formidler denne dobbeltmoralen. Har du ikke 

ligget med noen er du ikke verdt noe - har du ligget med noen 
er du heller ikke verdt noe. Ungdommen blir lært opp til at det 
eneste forholdet som kan eksistere mellom gutt og jente er et 
sex forhold. Samtidig har de på den andre siden aldri fått lært 

hvordan de skal beskytte seg mot f.eks. kjønnssykdommer og 
uønsket graviditet. 

kamp mot au 
kvinnelAndertrykking 

Vekk med nemndene - sjølhestemt abort nå 
Gratis daghjem til alle barn 
Kvinner krever rett til arbeid 
6 mnds svangerskapspermisjon med full lønn 
25 kroner i minstelønn 
Kamp mot salg av kvinner -

vekk med porno og prostitusjon 
Prevensjonsveiledning i grunnskolen 
Kamp mot all imperialisme 

Støtt frigjøringsbevegelsene 
Støtt folkene i det sørlige Afrika 

i kampen mot imperialisme og fascisme 
Forby Norsk Front 

V~KK med nembondenf
1
' 

SJØibestemta ttnaL 
I fjor søkte 15000 kvinner i Norge om abort, fordi de mente de 
ikke var istand til å ta ansvar for en unge på det tidspunktet. 
Alle disse ble utsatt for psykisk terror i abortnemnda, fl ere 
hundre fikk avslag. Abortnemnda mente nemlig at disse var 
godt skikka til å ta seg av en unge. Vi får ikke ta denne av
gjørelsen sjøl. Nemndene trakasserer kvinnene på det groveste. 
Kvinner kommer engstlig og nedtrykt til nemnda, og blir 
tvunget til å fortelle om sitt privatliv til vilt fremmede men
nesker. De spør om vi har ligget med mange om vi er sikre på 
hvem som er barnefaren, om vi er klar over at å ta abort, er det 
samme som å ta liv. De tråkker på våre følelser, de roter i vårt 
privatliv og tvinger oss til å lyve om oss sjøl og andre. Dette er 
å trakassere kvinnen. 
Den nye abortloven gir også helsepersonalet rett til å reservere 
seg mot å ta abortinngrep. Dette har ført til svarte sykehus 
(sykehus som ikke tar abort) som igjen betyr at kvinner som 
ønsker abort må reise langt avgårde. Abortsøkende settes i 
praksis utafor alt vanlig helsestell. 

Det er et fåtall av kvinnene som har daghjemsplass til ungene 

sine. 93 av 100 unger har ikke daghjemsplass. Daghjemsplassen 
er heller ikke trygge for dem som har dem, vi kan miste den 
i morgen. Hvis vi f.eks. flytter er vi slett ikke garantert plass 
til ungen. Samfunnet tar ikke ansvar for unga. Ansvaret for 
barna er familiens og først og fremst morens så lenge det ikke 
er gratis daghjem til alle barn. Staten unnlater ikke bare å 
bygge daghjem , de foretar stadig innskjæringer og forverringer, 
utsetter bygging av daghjem, legger på prisene, og i noen 
kommuner innføres det halvdagsplasser. Dette hindrer kvinnen 
i å komme ut i arbeid. De som har makta i samfunnet sprer 

holdninga:"Kvinnens plass er i hjemmet. Unger har ikke godt 

av å være på daghjem." Vi må sloss mot slike ideer. De har 

bare en hensikt,nernlig holde oss nede og gi oss dårlig sam-
, vittighet. Klart at unger også trenger sosial kontakt med andre 

unger, de blir også isolert av å gå hjemme. Bare ved at vi får 
gratis daghjem til unga, har vi en reell rett til arbeid. Unga har 
krav på daghjemsplass, vi har krav på arbeid. 

www.pdf-arkivet.no  (2016)



\ \ 

~mr~~~rroOO~on 
Høsten har vært prega av store aksjoner mot porno over 
hele landet. Det starta når Liv og Rannveig rev ned kvinne

diskriminerende reklameplakater sammen med 40-50 andre 
på Holmenkollbanen. Det har fortsatt med pornobål som har 
brent så og si hver eneste uke på ulike steder i landet. Det har 
også hvert aksjoner mot Biljard klubben i Skien, som drev 
bordellvirksomhet. Denne klubben er nå borte p.g.a. alle 
protestene og aksjonene som var retta mot den.. Aksjonene 

mot porno har fått enorm støtte over alt. Flertallet av 
kvinnene reagerer mot at kroppen vår blir solgt som en vare. 
Vi reagerer og protesterer også mot den groteske kvinne
forakten som pornoen sprer: "Kvinner er til for å brukes og 
bare det", jmf. reklamen for oppblåsbare Barbara som har alle 

egenskaper en kvinne kan ha. "Kvinner vil det sjøl, vårt 
høyeste ønske er å bli voldtatt." 

Kvinner krever rett til arbeid 
Bare drøyt l/4 av kvinnene i Norge har jobb over 30 timer 
i uka. Etter Spania er vi det landet i Europa som har 
færrest yrkesaktive kvinner. Det fins ikke arbeidsplasser 

eller daghjem - de fleste må slutte når de foår unger. Vi 
vil delta fullt ut i arbeidslivet og samfunnet. Vi mener det er 

nødvendig for å oppnå frigjøring. Så lenge vi sitter på 
reservebenken med hovedansvar for hus og unger, blir vi isolert 
og holdt nede som annenrangs mennesker. 

Hvam retter vi kampen imot? 
Vår kamp for frigjøring er ikke en kamp mot menn. år det 
bygges alt for få daghjem har staten og regjerninga ansvaret 
for dette. Deres politikk er å investere penger der det gir 
størst fortjeneste,derfor bruker de bl.a. penger på oljeindu
strien nå. Alt ansvar skyves over på den enkelte kommune som 
setter antall daghjemsplasser og prisen på dem etter hvor mye 
kommunen trenger av kvinnelig arbeidskraft. 

Kravet om rett til arbeid retter vi mot kapitalen og staten 
som tjener på å kunne skyve oss ut og inn av arbeidslivet. 

!røTfÆJ1otallirmberfalisme ,, ØIØY ngs: eveyetsene 
Folket i Azania(sør-Afrika) har reist seg til kamp mot den bru

tale undertrykkinga, mot det rasistiske terror regimet til 
Vorster. En liten overklasse av hvite sitter med all makta i 
landet, både den politiske og den økonomiske. Hele Sør
Afrika er rikt på råvarer, som andre land har skaffa seg kon

trollen over. I første rekke USA. Raselovene i Azania fratar 
befolkningen alle demokratiske rettigheter. De svarte blir stua 

sammen i kjempe ghettoer utenfor byene. Afrikanske kvinner 
nektes å bo sammen med sine menn som skal utgjøre billig 
arbeidskraft i byene. Fengsling mord og tortur er noe de svarte 

blir utsatt for når de kjemper for å bestemme over sitt eget 
land og sin egen framtid. Kampen til folket i Azania er en 
kamp mot fascisme og imperialisme. 

I den senere tida har motstandskampen økt. Den grove for
skjellsbehandlinga av hvite og svarte skolebarn har fått tusen
vis til å demonstrere og boikotte undervisninga. I august gikk 
100000 skoleelever til boikott mot skolespråket Afrikaansk. 
Dette språket er like forhatt som de hvite rasistene. Pan 
Africanist Congress (PAC) går i spissen for å reise fok til kamp 
mot undertrykkinga. 

Denne aktive motstandskampen trenger støtte fra oss. Det 
er ikke bare i Azania at folk kjemper for å bli fri. I Tsjekko
slovakia står det fremdeles russiske tropper i landet. I Chile 
blir den beinharde undertrykkinga av Pinochets fascist

junta møtt med økt motstandskamp av folket. I Barents
havet prøver det imperialistiske Sovjet å presse til seg norske 
havområder. Over hele verden kjemper folk en kamp mot 

imperialismen, for å bli fri. I spissen for disse kampene går 
frigjøringsbevegelsene. Vi støtter både kampen og de som 
står i ledelsen for den. 

Vi er billig arbeidskraft når det trengs. Vi kan presses til å 
være hjemme n'år arbeidet vårt ikke gir høy nok profitt. 
Ansvaret for at tusenvis av kvinner blir trakasert hvert år i 
abortnemndene, ligger hos de politiske myndighetene som 
godtar dette. Vi stiller først og fremst DNA regjeringa 
ansvarlig. 

Når vi stiller parola: Nei til salg av kvinner retter vi kampen 
først og fremst mot kapitalistene som tjener seg søkkrike 
på pornoindustrien og mot regjering,storting og kommunstyrer 
som godtar denne ekstremt grove undertrykkinga av kvinnene. 
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s.mars 1978: 

Ta initsiativ til mange 
nye B.mars-tog 

I fjor ble det arrangert tog for første gang på 33 steder. I Long

yearbyen gikk 13 i tog for første gang i 33 kuldegrader. På 

Sortland gikk 47, på Stord 70. Uansett antall var disse togene 
en viktig framgang for kvinnekampen på sitt sted. La det bli 
enda flere &.teder i år ! 

Dann breie 
8.marsKomiteer! 

8.mars er kvinnenes internasjonale kampdag. Det er viktig å 
samle flest mulig til å feire denne dagen , uansett om de er 
med i Kvinnefronten eller ikke. Derfor tok Kvinnefrontere og 
andre over hele alndet i fjor initiativ til 8.marskomiteer med 
utgangs{>unkt i et paroleforslag fra Kvinnefronten. Kvinne
frontere tok kontakt med kvinner utafor fronten som i 
hovedak var enige i parolegrunnlaget. Sammen dannet de en 

komite som vedtok parolene, arrangerte demonstrasjonstogene 
og ledet arbeidet med å mobilisere mange til toget. 8.mars

komiteene holdt åpne møter, samlet underskrifter til støtte 
for toget, ga ut egne aviser osv. Kvinner utafo~ Kvinnefronten 
var aktivt med, og dette var en viktig årsak til den store 
framgangen for 8.mars-togene. Samtidig var vi i Kvinnefronten 

for skeptiske til å spørre andre om de ville være med. Er

faringene våre viste at svært mange støtta parolegrunnlaget 
og kunne vært med i komiteen fra starten av hvis de bare 
var blitt spurt. 

Disse erfaringene skal VI bygge videre på. Landsstyret i 

Kvinnefronten legger her fram et forslag til paroler for 
8.mars 78 som vi mener er et bra utgangspunkt for slike 
komiteer. Vi vil oppfordre alle som ønsker å markere 

kvinnekampdagen til å diskutere dette forslaget og bli 
med å danne 8.marskomiteer på sitt sted. Diskusjonen 
i komiteen og blant massevis av kvinner både i og utafor 

Kvinnefronten vil sikkert føre til ideer og kritikk som 8. 
marskomiteen bør ta stilling til før de vedtar de endelige 
parolene. En slik diskusjon vil også kunne føre til at flere 
kvinner kan bli med i den endelige 8.marskomiteen selv 
om de i utgangspunktet er uenig med Kvinnefronten i 
mye. 

Reis egne krav 8.rnars! 
Hovedparolen for togene er Kamp mot all kvinne
undertrykking. På hvert sted og for hver enkelt kvinne er det 
noen saker som oppleves som de mest brennende. 8.mars
togene har også som oppgave å få flest mulig kvinner til å 

Inviter organisa~oner 
· og grupp6r: 

I fjor var det flere steder tog som hadde tilslutning fra fagfor
eninger, interesseorganisasjoner, anti-imperialistiske fronter 
osv. Samtidig ble det gjort for lite for å få slik tilslutning. 
Parolene våre har brei støtte. Togene er bygd opp slik at det er 

mulig å tilslutte seg på deler av parolegrunnlaget og med enge 
.paroler. Organisasjonene har da reservasjonsrett i forhold til 
paroler de ikke tar stilling til, f.eks. hadde Daghjemsaksjonen 

i Oslo ikke tatt stilling til internasjonal solidaritet. Slik er det 
grunnlag for brei tilslutning. Vi vil oppfordre 8.mars komi
teene til å ta initiativ til å samarbeide med mange ulike organi
sasjoner og grupper, og ikke være redde for diskusjoner med 

folk som er uenig med Kvinnefronten i mye. Organisasjoner 
som slutter seg til bør dersom de ønsker det spesielt kunne få 
med en i komiteen. 

start arbe\det i dag! 
Det er ikke nødvendig å vente på en 8.marskorhite . før vi 
starter diskusjoner med kvinner på arbeidsplassen, der vi bor, 
på skolen , i idrettslaget eller sangkoret, med venner og 
familie om 8.mars og om parolene. Vi kan starte idag. 

Vi vil oppfordre flest mulig til å ta initiativ til 8.mars
grupper, der alle kan være med som støtter toget. Arbeids
metoder i en slik gruppe vil være forskjellige, noen vil dis
k~tere med venner og familie, noen vil være med å tegne 
plakater eller bake . kaker til et åpent møte, andre vil stå 
på stands, gå på dørbesøk eller lage pornobål. Gruppas vik
tigste oppgave er å mobilisere flest mulig til å gå i 8.mars
komiteens tog, både i gruppa og utafor. 

Det er viktig å diskutere parolene - med flest mulig. Sam

tidig er det nødvendig helt fra starten å legge en plan for 
mobiliseringa til toget. Erfaring viser at mange støtter par
olene uten at de har tenkt å gå i toget sjøl. Det må vi disku
tere med dem. 

De fleste vet ikke om 8.mars. Det er vår oppgave å vise at 
8.marskomiteen fins og hva vi står for, slik at ingen på stedet 

kan ungå å høre om kvinnekamptoget 8.mars. 

Det er viktig helt fra starten å diskutere med dem vi møter 

hva de sjøl er opptatt av slik at vi tidlig kan komme fram til 
lokale krav. Vi må ikke holde dem for oss sjøl, men virkelig 

nå ut med de lokale parolene til alle dem SOIJI kjenner pro
blemet på kroppen og få dem med i toget. 

reise nettopp sine krav 8.mars. Slik kan togene også vise hva 
kvinnene på hvert sted virkelig brenner for og vil slåss for 
videre og det kan bety begynnelsen til aktiv kamp for de 
lokale krava. 

A/ S Duplo trykk Oslo 1977 
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CJPP~P: 

• 
8. rrillt'ler kvinnenes mtemujona-
le kampe.g. De s!tte Arene har av tnhet på kvinnedagen r... stor. 
stadig fl.nt kvlnrw 1 Norge b&nyt· for vi har mektige fiender mot oss. 
tet dagen til å tremme line krav, KYlnnene. bå~ i os utenfor kvin-
PI'O!Øte{e mo clliln undortrytd(ing 1100fQanis:t1>]cnen... ønsker Mt 
ål ~ QPP1eYer og ville &Oiidat1tot !:fortogslagJo.raftlgtog 
med tolk som o!/o311 mot nød og un- \11 oom undertegner r·m~ oporof)et 
dettt'ykklng l andre lend. 'ill oppfordre alle kvinna~gan•srt-

Foran e. ·mal'8 1978 er llltuaejOnøn ;;jot'lef om å sarnle So;l9 i mt f<Y:i sc>n 
for kvfnnene ~ mange måter for* tsr opp de Vlktlgste kravene tor 
Y&rret. og lcvlnnelceml*l ~ kvinner. 
fOf harde angrep. Nødwndlgt!etl'ln VI nnrd!:ltteto~leget ~·t parok-r: 

KA.MP MOT AU. KVINNIUNDeRTRYKKtHG - FOR F~lGJØ· 
RING AV KVINNENE 
VEKK MED NEMNDENe-SjøLBESTEMT ABORT NA 
GRATIS DAOtfJEM!OARNEMAGEIFRITIDSHJt:M TIL AL.U: 
BARN · 
KVINNER KREVER RETT TIL ARBEID 
t MND ØYANGERSKAPSPERMI ON MED FULL LØNN 
30 KRT !N l MIN8'ÆLØHN 
t TIM2JUI ARUIDSDAG FOR ALLE 
KVINNER- VI FAGORGANISER!R OSS 
YRKESUTDANNING FOR ALLE KVINNER 
KAMP UOtFOATIELR OG UND RT YKK GAV UtSIISKt; 
KAMP UOT LO AV KVI NEie- VEI(K M D PORNOEN 
SEKSUALOPPLYSNING 00 PREVENSJOH&VEILIPNING l DEN 
&-AIUGE SKOLEN 
FORBY NORSk FRONT 
KVINNEKAMP MOT ATOMKRAFT 
KAMP MOT ALL tMPER~USME 
STANSSUPEAMAI<TeN!S OPPmJSTNIHU 
STøn FRIGJØRtNQSSEVEGELSENE 
STØTT FOLKET l DET SØRUGE AFRUCA MOT IMP!RIALI~ e 
OGRA lf#ME 
lnltiatlvtaket'ne til dette OPJ.lfopt)t et 
b4oo enkeltmedlemmer l de for
llk)e"lge ~nnoorganlsalsjoner og 
kvinner som ll\ke er med i noen 
kvin neorgltllis.al!jon. 
Vi oppford"" medlemmer i kYinl'll"
organis.njonenø og V?fliiMis&rte 
kvinhet på lokalpleMt !Il å gå 
Sllmmen l grupPer og utforme kra
vene alne og flJ. stadig fltm:l mlll1 1 
arbeidet. 
Et åpent møte l februar slcsl disll.u-
tere og veota enootl9e pt;roler og 
velge en lel:leloo for arb61det l Oslo. 

V! Øllllket t!å<!~ uorg3nioort".. o; re
JY.EIS8ntantor fra samtlige ~inn~~t

ørgan~t'1e!' mad i tedøl*""· Dor· 
for oppfOfdrer Yl roodlommor i de 
orgimlsnjOI'!ffr som ~L'Jpig har 
stilt eeg .wi&et!OO f.l.r,t tog om 6 te 
ow IIPfJ!'tiCnålet pA nytt l Sii'IC Ofga
rt~\et'. 

Vi opptordftll' alle kvlnnor til å !tet
te <lettG ~t og på denrf(l, må
ten vøe med øA å gjøre S. men. tll 
en k&mpdl)g tor alle unæ~ 
kYinncw. 

Tove Nlføn. Anla Brelett, Ua• WetM ft!ak&taØ, M•r;tete Hotmttk~k. o.rd 
won ct.r Ullf)O. Mona 8wndMn, lnQctf Hag9fl,lp, TOM ~'*ø. l!vn Hø 
vik, Jenny Moeland. EU..bllfft ~ G ..... H41e0fH)~n& ... AnM Mat1t 
'ftloRruct. 
Atpf.fof'Kvlln~. Unnlr.u.tØogTorlflsnnd 
Repr. for Mcnll Kvlnnofettlund: Uita Wahl ot hritt a.rdl!hl 
~ ølkCid og Ao...-:1\brta NorMfm oo Kl'lstln lleld!ft 

• IØdlllmi'MF 1W IMbiak bwegala •• MoAfal ~'-lOSJiftglfl' ~ 
MediiWiwnef IIV~k ..... uppee.ok>gl: ~ llbodot ld~.d 
fOI1Mnnt IOIIptltamellkajønen: Kln~tl Leira. · · 

Dette~ wM gt ICMit ~""-~ l w.n.-·~r. Koft
l:lkt~tora.,...,.,~11.0. 2. 
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