Den
internasjonale

KVINNEDAGEN

HOVEDPAROLER:

* Vi hilser kvinner over hele verden som kjemper
mot okkupasjon og imperialisme!
* Etter kvinnetiåret: Millioner av kvinner på flukt
* Sovjet ut av Afghanistan!
* Fritt Eritrea!
* Fritt Palestina!
* Frigjøring av Sør-Afrika!
* Nei til USAs sabotasje av Mellom-Amerika!
* USA og Sovjet - hendene vekk fra den tredje verden

* Kamp mot patriarkat, kapitalmakt og rasisme
for full kvinnefrigjøring

Fremmøte på Universitetsplassen kl. 17 .00.

* Kamp mot all kvinneundertrykking
* Kvinnebevegelsen lar seg ikke splitte - lesbiske
og heterofile kjemper samme kamp
* Kvinner krever høyere lønn, lavtlønnsgaranti og
fagstatus for kvinneyrker
* 6 timers normalarbeidsdag for alle med full lønnskompensasjon
* Rett til arbeid også for gifte kvinner - omgjør Kar møy-dommen
* Jentene har kraft og tæl - vil vil tjene penga sjæl!
* Flere kvinner inn i <<mannsyrker>>
* Støtt arbeidsløses økonomiske og politiske krav
* Støtt gruvearbeiderkvinnenes kamp mot Thatcher
* Nei til rasering av helse- og sosialsektoren - styrk
kvinners arbeidsplasser
* Privat omsorgsarbeid betyr kvinneundertrykking
- samfunnet må ta ansvaret
* Barnehagene sier stopp - prisene ned og standarden opp
* Ett års svangerskapspermisjon med full lønn
* Familiemeldinga - en hån mot kvinner!

Ta med egne underparoler!
Men ikke hvitt på rød bunn!

* LO - en bremsekloss for kvinnekampen - knus
gubbeveldet!
* Ja til kvinnekvotering - nei til mannsfavorisering!

* Lesbiske og enslige kvinner krever rett til adopsjon
og inseminasjon
* Frykten for lesbiske er frykten for selvstendige
kvinner
* Porno: Kvinneforakt og voldspropaganda - Narvesen sprer budskapet
* Kriminaliser horekundene
* Voldtekt er terror mot alle kvinner - vi vil ha natta
tilbake

* Kvinnemishandling -

FESTER OM KVELDEN:
(Dørene åpnes umiddelbart etter toget)

KVINNEFEST (menn har adgang)
på Folkets Hus, Store sal.
Arr.: KVINNEFRONTEN

KVINNEFEST

mannssamfunnets skam

* Nei til kvinner som internasjonal salgsvare
* Nei til den nye fremmedloven ,.- stopp all diskriminering av innvandrerkvinner
* Vekk med kristne formålsparagrafer - full trosfrihet
* Med RadiOrakel gjennom lydmuren - flere kvinner inn i media

på Folkets Hus, Lille sal
Arr.: Nyfeministene, Lesbiske Aktivister
og Krisesentergruppa.

*

*

*

Togarrangører: Nyfeministene
Kvinnefronten
Medl. av Lesbiske Aktivister og Jentefronten
Kvinner fra Prostitusjonsprosjektet i Oslo, Kvinneutvalget i Oslo Førskolelærerlag, Aker Sykehus, Ullevål sykehus, Osloavdelingen av NOSO,
Fysioterapiskolen, ~tandard Telefon & Kabel, Hjemmet A/S, Oslo Sporveier.

