l{amp mot all

kvinneundertrykking!
DEMONSTRASJON
møt opp på

Youngstorget
kl.l7.30

Taler: Gerd von der Lippe

8. mars-komiteen i Oslo består av representanter for Kvinnefronten og Norsk
Kvinneforbund, uorganiserte kvinner og
medlemmer av Nyfeministene og Lesbisk
bevegelse.
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8. mars er kvinnenes internasjonale kampdag, den dagen da kvinner over
hele verden går ut på gatene og krever sin rett.
Kravene har vært forskjellige, i 1911 da dagen ble markert første gang,
var det stemmerett for kvinner som sto forrest. I dag er vi fortsatt nødt til å
demonstrere for et 65 år gammelt krav, nemlig sjølbestemt abort. Ennå er
kvinner nødt til å finne seg i at andre skal bestemme over dem. Vi vil ha
vekk de fornedrende nemndene nå!
I løpet av det siste året har motstanden mot porno og salg av kvinnekroppen stått i sentrum. I Skien demonstrerte 1000 folk mot at «pornokongen» Thorsen skulle lage bordell der. Det ville folk ikke ha noe av. De
ga seg ikke, og Thorsen måtte vende nesa hjem igjen. Dette er et glimrende
eksempel på at om vi er mange nok som protesterer, så vil vi vinne fram.
Det er en utfordring til deg som er enig i kravene, men som ikke viser det.
Kom ut og gå med oss!
I Oslo har Kvinnefronten, Norsk Kvinneforbund, uorganiserte kvinner og
medlemmer av Nyfeministene og Lesbisk bevegelse gått sammen om et
demonstrasjonstog. Vi er blitt enige om paroler som stiller viktige krav
som har støtte av mange kvinner både i og utenfor kvinneorganisasjonene.
Vi går inn for å samle flest mulig i et virkelig enhetstog.
• KAMP Mor AlL KVINNEUNDERTRYKKING- FOR FRIGJØRING
AV KVINNENE
• VEKK MED NEMNDENE
SJØLBESTEMT ABORT NÅ
• GRATIS DAGHJEM/BARNEHAGE,IFRD'IDSHJEM TIL ALLE BARN
• KVINNER KREVER RE'IT TIL ARBEID
• 6MNDSVANGERSKAPSPERMISJON MED FULL LØNN
• 30 KR TIMEN I MINSTELØNN
• 6TIMERS ARBEIDSDAG FOR AlLE
• KVINNER- VIFAGORGANISEREROSS
• RE'IT TIL YRKESUTDANNING FOR ALLE KVINNER
• KAMP Mor FORTIELSE OG UNDERTRYKKING AV LESBISKE
• KAMP Mor SALG AV KVINNER- VEKK MED PORNOEN
• SEKSUALOPPLYSNING OG PREVENSJONSVEH..EDNING I DEN
9-ÅRIGE SKOLEN
• FORBY NORSK FRONT
• KVINNEKAMP Mor ATOMKRAFI'
• KAMPMor AlL IMPERIALISME
• STANS SUPERMAKTENES OPPRUSTNING
• S'IIDT FRIGJØRINGSBEVEGELSENE
• S'IIDT FOLKET I DET SØRUGE AFRIKA Mor IMPERIALISME OG
RASISME
• SOLIDARITET MED FREMMEDARBEIDERKVINNENE
Ta med krav som du er opptatt av og bli med!
Slutt opp om enhetstoget! Sammen er vi sterke!
8.

mars komiteen treffes:

Kvinnefronten, Uranienborgveien 11, man. og tors.
17-18.

Norsk Kvinneforbund, Gøteborggt. 8, tirs. og ons.
16-20.30.

Postgirokonto 35 60 927

www.pdf-arkivet.no (2016)

