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Kamp
mot all

kvinneundertrykking

• Kamp mot all kuinneundertrykking
• Flere og bedre daghjem, lritidshjem
og lekesentre
• Nei til økte daghjemspriser f'or
dårligere tillmd - gå til betalingsboikott
• Stopp rase1·inga av helse/sosialsektoren
- bruk oljemilliardene
• Mishandling an kuinner ingen
p1ivatwlk
• Tørk tårene, krt.lJU nevene, tren selvforsvar
• Kamp mot prostitu.~jon - oppfølging
au Oslo-prosjektet
• K1·iminaliser horekundene
• Kamp mot porno og videmJold
• (i timers arbeidsdag !'or alle
• Tariffoppgjøret 82:
Opp med kvinnelønna
- lokal t'orlwndlingsrett
- minstelønrtsgw·anti på 90% av
gjennomsnitts indust1iarbeiderlønn

• Billigere mat, klær og boliger
• Slipp kvinnene fram, flere kvinner
inn i manmyrker
• Ikke rør abortloven - opphev dommen
i Børre Knutsen-saken
• Lesbiske stå lram - kjemp mot
f'ordommer og fortielse
• Kvinnekultursenter 'i Oslo nå
• Kamp mot kommunens ungdomspolitikk - støtt ungdomsopprøret
• Støtt samenes kamp - stans utbygginga
av Alta-elva
• Med innvandrerkvinnene mot rC1Sil,me
• Forby nazistiske organisasjoner
• Nei til atomvåpen - stans supernwktenes kapprustning
• For f'red - støtt motstandskampen i
A f'g hanistan
• Nei til en USA -intervensjon i
El Salvador
• Opphev unntakstilstanden i Polen støtt Solidaritet

Oppmøte på Youngstorget kl.17.30
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8. mars-komiteen i Oslo
består av følgende organisasjoner og enkeltpersoner:
Unni Rustad, medl. av Fellesaksjonen mot porno og
prostitusjon.
Kari Lund Ellingsen, lærer,
styremedl. i Folkeaksjonen mot
utbygging av Alta- Kautokeinovassdraget.
Mai Sørbye, leder i Oslo
Førskolelærerlag.
Marit Kjus, skoleassistent, medl.
av Kvinnegluppa på Haukåsen
skole.
Patricia Kaatee, skoleelev og
aktiv i UngMob.
Ristin Nilsen, student, styremedl.
i Oslo Saamid SParvi.
Karin Enderud, medl. av kvinnegluppa i Arbeidsg111ppe for
homofil frigjoring.
Fatima Haugsgjerd fm El
Salvadot·.
Anna Jastrebska fra Polen.
Toril Hagen, student.
Lillian Festvåg, lagerarbeider.
Grete Næverdal.
Mette Tunold-Hansen, frisørlærling.
Ada Castracane, sykepleier.
Jentegruppa på Det Norske
Teatret ved Marianne Krogh,
skue8piller og Ellen Nickelsen,
påk! eder.
Kvinnefronten i Oslo ved Mette
Larsen, 8ckl'etæt·, Berit Ohrvik,
rekvisittor, Solveig Løken,
arkitekt og Siri Jensen,
hjelpearbeider.

Fest om kvelden
i Kjeller'n,
Chateau Neuf
Dørene åpnes kl. 19.30
Arrangør:

8. mars-komiteen 1982
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