Samllngsmotto: 8. mars ENHET PA KVINNENES
INTERNASJONALE KAMPDAG
Fellesparoler:
- Kamp mot all kvinneundertrykking
for frigjøri11g av kvinnene
Nei til kjønnsbestemt arbeidsdeling
Kortere arbeidstid for småbarnsforeldre
Lønnet fravær under barns sykdom
- Lik lønn for kvinner og menn
- Jentenes yrkesmotivering må styrkes
- Støtt voksenopplæring for kvinner
- Fjern kvinneundertrykkende læremidler -og reklame
- Utdanning til kvinner i U-land
- Prevensjonsveiledning - gratis prevensjonsmidler
Fødehjemsplasser der kvinner bor
- Lovbestemt fødselspermisjon med full lønn
Ingen kompromisslov - Selvbestemt abort
DNA og SV: innfri valgløftene - frem lov om
selvbestemt abort - stem enhetlig for
- Flere og bedre daghjem - ingen prisstigning
- Daghjem og fritidstilbud til alle barn
Boligformer med kollektiv service
Pornografi er kvinneforakt
Nei til seksuell undertrykking
Frigjøring fra kjønssrollene
Delt ansvar ute og hjemme
KVINNEFRONTEN OSLO/AKERSHUS NYFEMINISTENE OSLO
OSLO KVINNESAKSFORENING OSLO avd. NORSK KVINNEFORBUND
NB. De rødmalte parolene er organisasjonenes fellesparoler. Paroler i andre
farger er organisasjonenes særparoler og frittstående kvinnegruppers
egne paroler. Paroler som går mot fellesparolene blir avvist.
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8. MARS DEN INTERNASJONALE KVINNEDAGEN
Dette er DIN dag

Den tyske kvinneforkjemper Clara Zetkins store tanke om å gjøre 8. man
til kamp- og mobiliseringsdag for at kvinner verden over kunne demonstrere for sine rettigheter har holdt seg levende siden forslaget ble reist på
den 2. internasjonale sosialistiske kvinnekongress i København i 1910. Mye
har skjedd i de 65 år som er gått. I vårt og i andre land har kvinnene oppnådd resultater, men takten iframgangen holder ikke tritt med utviklingen
i samfunnet for øvrig.
FN har utpekt 1975 til INTERNASJONALT KVINNEÅR. Det skal
spesielt legges vekt på å fremme likestilling mellom m::1.nn og kvinne og
sikre kvinnenes absolutte rettigheter i de felles utviklingsoppgaver verden
over. FN har innsett at kvinnenes hjelp er nødvendig i det internasjonale
samarbeidet for å styrke verdensfreden.
I mange land har kvinneorganisasjoner i lang tid forberedt opplysningskampanjer, møter, utstillinger, kongresser og andre aktiviteter med henblikk på 1975.
I Norge ser den stadig voksende kvinnebevegelse FN's INTERNASJONALE KVINNEÅR s0m en utfordring til både kvinner og menn om å
~jøre en ekstra innsats i kampen for kvinnenes likestilling, likeverd og
full likerett på alle samfunnsområder. For å få våre krav igjennom må vi
stå samlet, - arbeider vi hver for oss oppnår vi ingenting. Flere kvinneaKsjoner de siste årene viser at det nytter.
Derfor er det viktig at du slutter opp om feiringen av 8. mars - DEN
INTERNASJONALE KVINNEDAGEN - hvor vi fremmer våre krav
og mteresscr og hvor vi solidariserer oss med kvinner i verden som ikke
har de muligheter vi har til å framsette de samme krav.
Kl. 12.00 Samling ved Camilla Collet-statuen i SLOTTSPARKEN .
Kl. 14.00 Samling for demonstrasjonstog på Grønland Torg. Avmarsj
kl. 14.30 til UNIVERSITETSPLASSEN hvor vi får en appell.
Kl. 19.00 Samles vi igjen til festmøte i FOLKETS HUS STORE SAL.
SE ANNONSERING l DAGSPRESSA.
ALT ARRANGERT AV KVINNEBEVEGELSEN
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