
KAMP MOT ALL KVINNEUNDERTRYKKING
FOR FRIGJØRING AV KVINNENE: 

Vekk med nemdene -
*!)!bestemt abort nå. 

Gratis daghjem/barneha· 
ger/fritidshjem til alle barn. 

Kvinner krever rett til ar· 
beid. 

6 måneders svangerskaps· 
permisjon med full lønn. 

30 kroner timen i minste· 
lønn. 

6 timers arbeidsdag for 
alle. 

Kvinner - vi fagorgani· 
serer oss. 

Rett til yrkesutdanning 
for alle kvinner. 

Kamp mot fortielse og 
undertrykking av lesbiske. 

Kamp mot salg av kvin· 
ner - vekk med pornoen. 

Seksualopplysning og 
prevensjonsveiledning i den 
9-årige skolen. 

Solidaritet med frem· 
medarbeiderkvinnene. 

Forby Norsk Front. 
Kamp mot atomkraft. 
Kamp mot all imperi-

alisme. 
Stans supermaktenes 

opprustning. 
Støtt frigjøringsbevegel

sene. 
Støtt folkene i det sør· 

lige Afrika mot imperia
lisme og rasisme. 

kvinnekroppen selges ••• • 
... til tross for at jenter nå har begynt å si fra. Vi kan 
fortelle hvordan det føles å bli hengt ut til salgs på 
alle gat:ehjørner og kiosker. Vi blir ydmyket og for
banna når vi ser at kvinneforakten ikke kjenner noen 
grenser. "Nye Alle Menn er som et spark i under
livet", sa ei jente. Mange skriver under på den attes
ten. 

Nye Alle Menn, bladet som økte opplaget fra 
50 000 til llO 000 i løpet av tre år. Hvorfor? Jo, 
svensk kapital kjøpte opp bladet og la om stilen: 
Kvinnekroppen er blitt hovedingrediensen i Nye 
Alle Menn. "Mannfolkbladene" har de siste åra 
gjort kvinnekroppen til sitt viktigste "tilbud" og 
vare. Kvinner kan kjøpes for kr. 5,-, "nytes" og 
brukes. Kroppen vår er varen - mannfolk er bru
keren. Slik forer "mannfolkbladene" oss med ek
strem kvinneforakt, og både kvinner og menn blir 
påvirka og undertrykt av dette kvinnesynet ..... 
enten vi vil det eller ikke. 

HV A MENER STUDENTENE P A SOGN? 
Minst 95% av beboerne på Sogn har i praksis 

vist at de tar avstand fra NYE ALLE MENN, EX
PRESS og KRIMINALJOURNALEN. De kjøper 
ikke disse bladene. 

460 beboere har aktivt krevd at bladene skal 
boikottes av Samskipnaden. I lengre tid har vi gått 
og reagert hver for oss - nå krever vi innflytelse på 
"vareutvalget" i våre butikker. Like lite som vi kan 
akseptere salg av sør-afrikanske varer eller rasistisk 
litteratur - kan vi heller ikke akseptere blader som 
henger ut et helt kjønn, som reduserer halve befolk-

ninga til et stykke kropp uten tanker, meninger, 
arbeidsevne og egne behov. 

STUDENTTINGET OPPHEVER 
TIDLIGERE BOIKOTTVEDTAK 

7. desember vedtok Studenttinget å boikotte 
salget av disse tre bladene, etter påtrykk fra studen
tene på Sogn. Dette vedtaket ble aldri satt ut i livet 
og ...... 16. februar ble vedtaket opphevet. Flere av 
tingrepresentantene var svært opptatt av å harsellere 
over "puritanske" jenter som verken går uten BH 
eller tåler "nakenhet og nudister". De stirra seg blinde 
på spørsmålet om naken eller ikke, og var aldri i stand 
til å reise spørsmålet om kvinneundertrykking. 
Heller ikke evna de å svare på om disse bladene mar
kedsfører seksuell undertrykking. 

Flertallet i Sosialistisk Front og Grønt Gras var 
- til de konservatives store fornøyelse - mer opptatt 
av forlagsmonopolenes friheter enn kvinnenes rett
igheter. De presterte å gå i mot boikott av Nye Alle 
Menn, Express og Kriminaljournalen "av hensyn til 
ytringsfriheten". 

Vi spør: Hvem sin ytringsfrihet ? Pornokapi
talens rett til å markedsføre kvinneforakt eller 
kvinnenes rett til å si nei og bli hørt! 

Vi vil fortsette å samle støtte for at Samskip
naden skal boikotte salget av NYE ALLE MENN, 
EXPRESS og KRIMINALJOURNALEN. Vi opp
fordrer kvinner og menn til å slutte opp om kravet 
skrive seg på underskriftslister, ta saka opp på all
møter og i politiske organisasjoner. Bare grunnpla
net kan presse boikotten igjennom. 

/(OM PA YOUNGSTORGET 8. J\!1ARS !(LOKKEN 17.30 
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RUT, UAVHENGIG KVINNEGRUPPE TEOLOGI: 

VI MÅ SE FRAMOVER 
Hvilken motivering har du for å job-< 

be med 8. mars? 
Jeg er med i ei uavhengig kvinnegrup

pe på teologisk fakultet, men er ellers 
uorganisert. Jeg følte meg forvirra på de 
to toga ifjor; - enden på visa blei at jeg 
ikke gikk i tog. 

Men så, - like over jul i år hørte jeg 
at det var tatt initiativ for å få i stand 
ett tog på den 8. mars 1978. - Med 
fjorårets frustrasjon friskt i minne, ten
kte jeg - her må noe gjøres. 

Blei derfor med i 8. marskomiteen 
på Universitetet. -Opplevde det veldig 
oppmuntrende og konstruktivt å kunne 
jobbe sammen - både uorganiserte og 
jenter fra forskjellige kvinneorganisasjo
ner. Troen på enhet fikk grobunn! 

Du støtta enhetsoppropet, - hvor
for? 

Syntes det var et positivt tiltak at 
jenter med forskjellig bakgrunn rykka 
ut og sa at de ville enhet. 

Siden har jeg opplevd at dette opp-

ropet er blitt stempla som "taktisk ut
spill fra Kvinnefronten" og at alle vi 
som skreiv under var blitt lurt. - Dette 
opplever jeg som veldig leit. Jeg skreiv 
under fordi jeg trodde (og tror) på en
het den dagen, - ikke for å gi skjult 
støtte til Kvinnefronten. 

Dessuten, - det er jo ikke bare 
Kvinnefronten som organisasjon som 
har støtta o~propet. Norsk Kvinnefor
bu.... støtter det jo også fullt ut. Dette 
er et viktig poeng som samarbeidsut
valget av en eller annen grunn ser ut 
til å ville fortie. -! 

Hva med politikken - er det store 
skillelinjer? 

Sjøl sympatiserer jeg med Brød 
& Roser politisk og jeg mener det er en 
klar politisk forskjell mellom Kvinne
fronten og de andre kvinneorganisa

sjonene. Men samtidig er parolene for 
8. mars så like på begge sider at det 
etter min mening ikke er nok grunn 
til splittelse. 

Du snakker om å unngå splittelse 

-hvorfor er det så viktig med ett tog 
8. mars? 

Blir det ett tog med folk fra alle 
kvinneorgflnisasjonene så må avisene 
og pressa begynne å kommentere "sa
ken" og parolene -. Ved splittelse som 
nå så snakker de bare om politisk makt
kamp mellom sære aktivister i stedet 
for å fortelle om den felles kampen vi 
fører - parolene og kravene kan gjem
mes bort i alt preiket om splittelsen 
mellom kvinnene. 

Dette virker mot sin hensikt og 
blir bare brukt mot oss av de som vil 
ødelegge kampen vår. Det blir sånn 
"kvinner er kvinner verst"-snakk. Det 
har ødelagt kvinnekampen i altfor man
ge år og det er på tide å se framover -
det er der målet for kampen ligger, ikke 
i det som skjedde i fjor og året før der. 
GOD 8. MARS! 

YNGVIL, NYFEMINIST, OG MONICA OG INGER, FRA LESBISK BEVEGELSE: 

GÅ l ENHETSTOGET 8 MARS! 
Yngvil Hauge, medlem av Nyfemi

nistene: 

Jeg har stått fram og fortalt hva som 
er skjedd fordi det helt siden desember 
har vært ført spill bak kulissene - en 
fraksjonsvirksomhet som skulle isolere 
Kvinnefronten fra resten av kvinnebeve
gelsen. Dråpen som fikk begeret til å 
flyte over var annonsa i Dagbladet 15. 
februar. Der sto det at Kvinnefronten 
hadde brutt samarbeidet. Dette er jo 
å snu saka på hodet! Det er samarbeids
utvalget som ikke vil samarbeide. 

Det er ennå ikke for seint å få ett 
tog! Derfor vil jeg oppfordre medlem· 
mene i samarbeidsutvalget om å støtte 
enhetstoget. Jeg syns at alle som øn· 
sker ett tog skulle gå i enhetstoget 
som politisk og praktisk har jobbet 
for å få ett tog - og det er å støtte 
enhetskravet å gå i dette toget 8. mars. 

Monica Lundquist og Inger Sandbæk, 
medlemmer i Lesbisk Bevegelse: 

Vi syns det er bak mål å ha to tog 8. 
mars. Mange jenter føler da at dem må 
ta stilling mellom kvinneorganisasjoner 
-og det vil sikkert passivisere mange. 

Vi reagerte også på annonsa i Dagbla
det hvor det, står at Kvinnefronten har 
brutt samarbeidet. Egentlig er det jo de 
sjøl som aldri har villet hatt ett tog. 
-- Noen medlemmer i Lesbisk Bevegel
se ble sinte på Brød & Roser fordi de in
viterte Kvinnefronten til møtet 12. de
sember, og de gikk i spissen for å få 
gjennom et vedtak på medlemsmøtet i 
Lesbisk Bevegelse i januar som sa at 
Lesbisk Bevegelse ikke ville samarbeide 
med Kvinnefronten. Representantene 
fra Lesbisk Bevegelse skulle stille på 
møtet 15. januar og kjempe mot ett tog! 

Vi er blitt anklaga for usolidarisk 
opptreden fordi vi har støtta enhets-

oppropet, og fortalt hva som har skjedd 
i Lesbisk Bevegelse. Hvis Lesbisk Beve
gelse hadde spilt med åpne kort hadde 
vi skj_ønt det. Men vi kan ikke være 
"solidarisk" med en bevegelse som 
skjuler at de egentlig vil to tog, og 
sier etterpå at det er Kvinnefronten 
som har brutt. Det er ikke særlig mo
ro å oppleve at du blir uglesett og får 
kald skulder av folk du har kjent i 
mange år når du bare gjør det du syns er 
riktig. 

Vi skal ihvertfall gå på medlems
møtet i Lesbisk Bevegelse freda•5 og 
foreslå en gang til at de støtter enhets-
toget - vi håper at de vil snu - sånn 
at det kan bli ett stort og flott tog i 
Oslo 8. mars. Vi skal gå i homofili
seksjonen i initiativkomiteens tog 
- og oppfordrer alle lesbiske jenter 
som vil ha ett tog til å gå der sammen 
med oss! 
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