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STOPP KRIGEN l GULFEN 
Et enonnt antall mennesker er blitt drept i en krig om olje og 
makt I krig som i fred blir den 3. verden utbyttet og brukt for 
å tjene det rike nords interesser. Diktatorer og menn med 
ambisjoner om en ny verdensorden er villige til å gjøre hele 
MidtØsten ubeboelig, og til å risikere voldsomme konsekvenser 
for hele verden. 
IKKE m ØRE - IKKE EN SOLDAT 
TIL KRIGEN l GULFEN l USA UTI 

KAMP MOT ALL RASISME 
Il y av gulfkrigen har vi fått en økende rasisme i Norge. Staten 
har med sin rasistiske innvandringspolitikk lagt grunnen for 
dette. I januar i år trådte en ny utlendingslov i kraft, som har 
som mål å stenge Norges grenser for folk fra den 3. verden. 
Staten viser sin kvinnediskrirninerende holdning blant annet 
ved de strenge kravene for familiegjenforening, og ved at 
kvinner ofte bare blir betraktet som et vedheng til sine menn, 
og ikke får en uavhengig prøving av sin egen sak. 
KAMP MOT RASISME ER OGSÅ KVINNEKAMP -
SELVSTENDIG STATUS 
FOR INNVANDRER-OG FLYKTNINGEKVINNERI 

JA TIL MIUØKAMP - NEI TIL EF 
Vår industrialiserte verdens rovdrift på miljøet setter våre 
barns framtid i fare. Det er de samme stonnakter og økono
miske interesser som styrer ødeleggelsen av miljøet, som nå 

fører oss inn i krigs infernoet Miljø-ødeleggelsen og tappingen 
av naturressursene rammer først og fremst de svake og fattige. 
EF-tilhengerne hevder at det Europeiske Fellesmarkedet kan 
være med på å utgjøre en økende bevisstgjøring og 
internasjonalisering av miljøproblemene. Men hele EF's 
struktur og innholdet i EF-pakten er laget for å forsvare de 
interessene som utgjør en trussel mot miljøet, og for å 
opprettholde den skjeve maktstrukturen i verden. 
KAMP FOR MIUØ OG VELFERD -
NEI TIL EF OG EØSI 

KAMP MOT NEDSKJÆRINGER 
Stat og kommune tvinger kvinner tilbake til kjøkkenbenken 
ved å skjære ned på offentlig budsjetter. Barnehage-, 
sykehjems-, og skoleplasser lesses ned og det forventes at 
kvinner skal gjøre jobben gratis i hjemmet. Kvinner får jevnt 
over lavere lønn enn menn. Myndighetene nedprioriterer 
likestilling i nedsgangstider, kvinnene må betale prisen. 
KVINNER TIL KAMP MOT NEDSKJÆRINGER OG PRI
VATISERING AV OFFENTUGE TJENESTERI 
KVINNER KREVER ARBEID TIL AU E, El LØNN Å LEVE 
AV OG 6-TIMERS NORMALARBEIDSDAGI 

SEKSUAUSERT VOLD OG UNDERTRYKKING 
Voldtekt, incest og mishandling rammer kvinner uansett 
alder eller samfunnsklasse. Overgrepene skjer ute og hjemme. 
En kvinne som er utsatt for overgrep må også tåle 

mistenkeliggjøring fra rettsvesenet og omgivelsene. Likevel 
får krisesentre og slØttesenter mot incest redusert sine 
bevilgninger eller blir lagt ned. Porno er stor-industri og 
forherliger og oppfordrer til hat, forakt og vold mot kvinner 
og barn. Pornoindustrien forbruker og begår overgrep mot 
kvinnene som blir fotografert. Reklamebransjen påtvinger 
oss stereotype idealer og fører jentene ut i slankepress og 
misnøye med egen kropp. Menns horekunden er vold mot 
kvinner. Jentene i prostitusjonsmiljøet blir ofte utsatt for grov 
vold og mangler totalt rettssikkerhet Norske myndigheter 
løfter ikke en finger for å stoppe norske menns sexreiser til 
fattige land. 
KAMP MOT SEKSUALISERT VOLD. 
TØRK TÅRENE - KNYTT NEVENEI 

LESBISK KAMP ER KVINNEKAMP 
Samfunnet er bygd opp rundt kjernefamilien og den 
tradisjonelle kvinnerollen det innebærer. Lesbiske kvinner 
harførtenkampsomharsynliggjorthvorsneveroghemmende 
kvinnerollen er for alle. Fortsatt må lesbiske slåss for sin rett 
til å være seg selv og mot hets og undertrykkelse fra 
storsamfunnet 
Homoflle og lesbiske blir diskriminert i det norske 
lovverket, og muligheter for gjenforening over landegrensene 
eksisterer ikke. 
FRYKTEN FOR LESBISKE ER FRYKTEN 
FOR SELVSTENDIGE KVINNERI 

Når vi organiserer oss mot undertrykkingen, blir vi sterkere og får større slagkraft. Giennom hele året 
kiemper kvinner for å bedre folks levekår. På 8. mars går kvinner sammen for å markere det vi iobber med. 
Det er viktig at også du er med, både på kvinnedagen og resten av året. 
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