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HOVEDPAROLER l 8. MARSTOGET l OSLO 1989
HILSNINGSPAROLE
-Vi hilser kvinnene i SWAPO i deres kamp for et fritt Namibia!

l NTERNASJONAL SOLl DARITET
-

Vesten og Sovjet - henda vekk fra den tredje verden
Støtt lntifada'en - boikott Israel
Kamp mot apartheid - steng konsulatet
Bekjemp diktaturet i Chile - sett de politiske fangene fri
Nei til Thatchers anti-homolovl

FRED
- Norge ut av NATO

INNVANDRINGSPOLITIKK
- Selvstendig status for innvandrerkvinner - vil krever en ny innvandringspolitikk
- Forsvar menneskerettighetene: asylrett, også for kvinner- også i Norge

ANTIRASISME
- Kamp mot rasisme er også kvinnekamp

LESBISK KAMP
- Angrep på lesbiske er angrep på kvinners rett til selvstendighet
- Ta sjansen - lev lesbisk!

KVINNEHUSET
- Oslo kommune: skaff Kvinnehuset lokaler nå!

SEKSUALISERT UNDERTRYKKING
- Kamp mot incest, voldtekt og kvinnemishandling - tørk tårene, knytt nevene!
- Porno er teori - voldtekt er praksis

ABORT
- Fortsatt sjøl bestemt abort i Norge - henda vekk fra abortloven!

KVINNER, LØNN, ARBEID OG UTDANNING
-

6 timers normalarbeidsdag med full lønnskompensasjon innen 1992
Opp med kvinnelønna- individuell minstelønn på kr. 131 000
Kvinner krever rett til arbeid - nei til rasering av kvinnearbeidsplasser
Gi enestående mødre råd til å være enestående - økonomisk selvstendighet for kvinner og barn
1 års lønnet fødselspermisjon nå
Stopp raseringa av tradisjonelle kvinneutdanninger
Nei til usynliggjøring av lesbiske og homofile i skolen
Rett til språk- og yrkesopplæring for innvandrerkvinner
Rett til morsmålundervisning for alle barn

JENTEKAMP
- Nedskjæringer rammer jenter bardest - styrk den offentlige skolen!

OFFENLIG SEKTOR
- Stopp raseringa av det offentlige helsevesenet - nei til privatisering av omsorg!
- Oslo kommune raserer barnehagene - vi krever gratis barnehager til alle barn!

MILJØPOLITIKK
- Oslo - bilfri by! Gratis kollektivtransport nå!

KVINNEKVOTERING
- Bruk kvinnekvotering mot mannsfavorisering

GENERELL KVINNEKAMP
- Kamp mot partriarkat, kapitalmakt og rasisme - for full kvinnefrigjøring
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