
~ aara parolenea 

• 80-lras tankekore: Bkt offentlig rattigdom - •kt privat rikdom 

• Privatieering av omsorgaarbeid er kvinneundertrykking. 
Vi krever nok pleietilbud i Tinn. 

• 6-ti•ers arbeidsdag aed full l•nnakompensasjon. 

• Kvinner trenger flere arbeidsplaaaer i Tinn - ikke ferre! 

• Norsk Hydro og etaten: Oppfyll konseajonevilklrene -
ogsA et kvinnekrav. 

• la alle kvinner fl en pensjon A leve av. 
80~ av minstepensjoniatene er kvinner. 

• Trygghet for liv - rer ikke brann- og ambulansetjenesten i Tinn. 

• Kvinner er ikke tiJ salgs. Vi krever pornofritt Tinn! 

• Stopp videovolden. 

• flere - bedre og billigere barnehageplasser i Tinn. 

• Barnehage i bygdene - hvor Jenge skal vi vente? 

• 30 ukers svangerskapspermisjon. 

• D~rJige utd~nningsmuJigheter tvangsflytter ungdommen. 

• Vi hilser svarte søstre i Ser-Afrika 8.aars. 
rull norsk boikott sv Ser-Afrika. 

• rredsåret 1986: rred er også frihet for den ).verden. 
Sovjet ut øv Afgønistan.USA vekk frø Hellom-Amerikø. 

• Uten kvinner stopper NorQe. 

B.aarø på Rjukan 1986 

PROGRAM fOR DAGEN: 

• Demonstrssjønstog ·fra . Torget 
rrammøte kl.ll.45 

• 8.marstreff på køf~ Rjukanfose. 
"røll" s cøf~" debuterer: Sigrid og Herete 

lørdal,Kør in RunnekAs ,Eirik Stegarud og 
Bjørn Tore Bystrem 

• rest på Rjukanhuset' kl.l9.30 
8 .mars appell 
GLED DERE - full fres og hela i taket 

11ed 
BYGG BAND 

•at og ølsalg 
inngangspenger kr.SO(inkludert bevertning) 
akoleungdom/pensjoniater kr.35 

8-mara - kvinnenes internasjonale kampdag 

- har vert feiret over hele verden aiden 1910 

- i Norge blomstret dagen op~ igjen tidlig i 70-åra 

- i Tinn feirer vi i Ar dagen for 8 .gang 

K~lN~EKAHP: Sjal oa vi er kommet et stykke pi vei i arbeidet 
for likestilling,er det langt igjen.rull likestill1ng 

krever at det er nok børnehageplasser,og at 6-timers 

• arbeidsdag med full lønnskompensasjon innføres.Omsorgs

arbeidet må i utgangspunktet vere et offentlig ans var. 

ARBElO: Det er ogsi et kvinnekrav at arbeidsplassene i Tinn 

opprettholdes.Enhver reduksjon,enten det er i Tinn 
kommune eller ved Norsk Hydro,vil gi ringv1rkninge r i 

hele lokalsamfunnet. 

BA R ~(HAGER: Ventelistene til de kommunale barnehagene har 
blitt stadig lenger de siste 6re.Bygdene ble lovet 

heldagsbarnehage i 1984. Hvor lenge akal vi vente? 

KA M P (~ MOl PORNO- må fortsette.! pornoblad og -fil~er bl1r 
menn framst1lt s om dyr s om ikke kan kon trollere s 1n e 

drifter.Kv1nnene ønsker innerst 1nne å voldta s a v en 
hvilken som helst mann i en hvilken som helst s1t uasjon . 

Henge har innsett at dette kvinnesynet er ned;erd l gende. 

Pornoen formidler skremmende holdninger og har ingen

tlng med kjerlighetsutfoldelse å gjøre. 

SOLlDARllET: Norske kvinner vil på den internasjonale kvi nne

dagen viae solidaritet med kvinner over hele verden . 

Vi stetter kvinnene i Afganistan 1 deres ka mp mo t So•Jets 

okkupasjon.Og vi vil v; ' e solidaritet med kv1nner i 

Mellom-Amerika som kjemper for uavheng1ghet av USA. 
Ar sender vi også en spesiell hllsen til svarte kvinner 

1 Ser-Afr1ka - og krever at Norge viser solidar1tet i 

praksis: full norsk boikott av Sar-Afr1ka! 

Kvinner og menn i Tinn- unge og ga mle: 

SLUTT OPP OM DAG[N 
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