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Kvinnedagen

Paroler:
Kvinner til kamp mot nedskjæringer og privatisering
av offentlige oppgaver
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Moderasjon=Fattigdom
Ingen under 140 000!
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Bekjemp
massearbeidsløsheten.
Forsvar arbeidsplassene!
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Stopp angrepene på
normalarbeidsdagen.
6 timers dag med full lønn.
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Youngstorget kl. 18.00

Jentene har kraft og tæl.
Vi vil tjene penga sjæl .
Stopp raseringa av
utdanninga vår!
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Rett til språk- og
yrkesopplæring for
innvandrerkvinner.
Frykten for lesbiske er frykten for selvstendige kvinner.
Kamp mot rasisme er også
kvinnekamp.
Nei til Byrådets slakt av
Camilla Krisesenter.
Byrådet må gå!
Stopp henrettelsene av
iranske kvinner - frihet og
fulle rettigheter for alle
iranske kvinner.

Vi oppfordrer grupper og organisasjoner til å ta med seg egne underparoler i toget.
Underparoler må ikke være i motstrid med hovedgrunnlaget.
Fagforeninger oppfordres til å ta med seg fagforeningsfaner.

Støtt kampen i El Salvador.
USA ut av Latin-Amerika!

Internasjonal appell fra

El Salvador.

Fest på Rockefeller om kvelden. Dørene åpnes kl. 20.00.
www.pdf-arkivet.no (2016)
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Kvinner til kamp mot
nedskjæringer og privatisering
av offentlige oppgaver!·
Ved inngangen til90-åra rettes massive
angrep mot kvinnenes sosiale kår i Norge.
Budsjettnedskjæringer og privatisering av offentlige tjenester innen helse- og sosialvesenet
øker kvinnearbeidsløsheten og påtvinger
kvinner mer ulønnet arbeid med barn, sjuke
og gamle i hjemmet. Høyrebyrådets nedskjær-inger i Oslo har ført til nedlegging av
hundrevis av barnehageplasser. Foreldreandelen er skrudd i været og setter mange kvinner i en håpløs økonomisk situasjon.
føler seg tvunget til å ta ungene ut av
hagen og si opp jobben. En utvikling mot
færre, dyrere og dårligere offentlige tjenester
gjør kvinnene fattigere. Helse, omsorg og utdanning skal være rettigheter for alle - ikke
goder avhengig av lommeboka!

Høy arbeidsløshet rammer ikke bare folk som
blir stående uten arbeidsinntekt. Riften om de
ledige stillingene gjør at private og offentlige
arbeidsgivere kan presse ned lønningene og
forverre arbeidsforholdene or folk som har
arbeid. 2 år med lønnsl o nulloppgjør har
gitt næringslivet mill· dinn kter, mens det
har satt tommesk ne oå va hæ folks

na.-rvers av bransier og yrker
tivt likt.

Moderasjon=fattigdom
Ingen under 140 000!

Bekjemp massearbeidsløsheten!
Politikerne snakker som om den rekordhøye
arbeidsløsheten er et naturfenomen. Vi vet
bedre! Mens næringslivstopper driver hensynsløs slakt av industriarbeidsplasser, legger
statlige og kommunale myndigheter ned offentlige arbeidsplasser, de fleste av dem kvinnearbeidsplasser, i et stadig raskere tempo.
Vi kan snu utviklingen! La oss stå sammen i
forsvaret av arbeidsplasser i privat og offentlig sektor når de er truet!

Møt opp på Youngstorget

Bekjemp seksuell undertrykking!
Angrepene på kvinners økonomiske kår blir
tett fulgt av en ideologi som sier "tilbake til
kjøkkenbenken" , og presser oss inn i en trang
kvinnerolle. Vi husker f.eks. hetsen mot enslige
mødre i valgkampen. 8. mars er kampdagen
for kvinners råderett over egen seksualitet og
livsstil, for retten til å leve lesbisk, for selvbestemt abort, mot mishandling og seksuell undertrykking. Men Byrådet har lagt ned Camilla
krisesenter. Vi sier: Byrådet må gå!

Kamp mot rasisme = kvinne kamp!
Innvandrerkvinner har kjempet lenge for retten
til en selvstendig juridisk status. Likestilling
forhindres også når norsk- og voksenopplæring
skjæres bort, barnehagene blir færre og yrkesopplæring er fraværende. Arbeidsløsheten og
nedskjæringene rammer spesielt innvandrerkvinner. Rasisme springer ut av interesse- og
maktforholdene i samfunnet. Kamp mot rasisme er derfor viktig for kvinnebevegelsen.
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Fordøm te rror-regimet i El Salvador!

8. mars kl. 18.00.
www.pdf-arkivet.no (2016)

8. mars vil vi markere vår støtte til kampen mot ·
undertrykking over hele verden. Arbeidere og
studenter i Øst-Europa, steinkastende palestinske tenåringer, apartheidmotstandere i SørAfrika, indianere og gummitappere i Brasils
regnskog,- deres kamp er vår kamp. Iranske
kvinner ber om støtte for å hindre henrettelsene
av tusenvis av kvinner som sitter fengslet. I El
Salvador slåss FMLN, fagbevegelsen, kvinneorganisasjoner og andre grupper mot et ultrakonservativt USA-betalt regime som bruker mord,
terror, massearrestasjoner og tortur for å kneble
all opposisjon. Appell fra El Salvador før toget!

