Er kvinner undertrykt?
Mange av oss får ikke jobb. Hvis vi får, blir vi ofte pressa til å slutte når vi får
unger , fordi vi ikke klarer å begynne igjen etter 3 mnd eller fordi vi ikke har daghjemsplass. Lønna er lav, den sees som et tilskudd til mannens inntekt, ikke en lønn vi
skal leve av og forsørge barna våre for. Er vi gift, blir vi som regel økonomisk
avhengig .
Vi har hovedansvar for hus og barn. Mangel på daghjemsplasser gjør at mange husmødre blir bundet og isolert hjemme, alle problemer knytta til det å få unger blir deres
og familiens private ansvar. Kvinner i jobb får dobbeltarbeid. Er det rart at kvinner
ikke deltar så aktivt i politisk arbeid? eller i idrett? eller tar utdanning?
Samtidig har vi ikke engang rett til å bestemme når vi vil ha unger, også den nye
abortlova slår fast at det er legene som bestemmer det. Kroppen vår stilles til salg i pornoindustri og prostitusjon. Det er å tråkke på oss som mennesker.
Undertrykkinga skjules bak ideer om at slik skal det være:
- Kvinnens plass er i hjemmet - fordi vi egner oss spesielt til husarbeid, fordi
mødre må være hjemme hos barna
- kvinner er dumme, vi forstår oss ikke på politikk
- kvinner er beskjedne og tålmodige av vesen, vi stiller ikke krav.
Disse mytene er godt spredt. De holder oss nede og hindrer oss i å reise våre rettferdige krav. Istedenfor å reise krav om skikkelig muligheter for å jobbe når vi har
unger, får vi dårlig samvittighet fordi vi ikke er hjemme.

På den internasjonale kvinnedagen 8. mars arrangerer 8. marskomiteen i Oslo
tog på følgende grunnlag:

Kamp mot all kvinneundertrykking.
Sjø/bestemt abort nå.
Gratis daghjem til alle barn.
6. mnds. svangerskapspermisjon med full lønn.
Prevensjonsveiledning i grunnskolen
Kvinner krever rett til arbeid.
Kamp mot bruk av kvinner som salgsvare.
Kamp mot all imperialisme
Solidaritet med frigjøringsbevgelsene.
Støtt det chilenske folkets kamp mot fascismen.
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Er vi mot menn?
Grunnlaget for at vi blir undertrykt er at vi ikke har rett til arbeid i samfunnet.
Vanlige menn tjener ikke på dette, tvertimot er dårlig lønn og mangel på daghjemsplass problemer for arbeiderfamilier. Det er bedriftseierne og staten som tjener grovt
på å ha en stor reserve av kvinner som de kan ta inn i produksjonen når de trenger
folk, og som de uten særlige vansker kan skyve tilbake til kjøkkenet. De sparer
dessuten penger til daghjem for alle, de kan utnytte kvinnens usikre stilling til å by
dårlige lønns- og arbeidsforhold, og de kan skjule stor arbeidsløshet.
Og det er bedriftseierne og staten som gjennom pornoindustri, ukeblader,
lærebøker, aviser, radio og TV hamrer fast kvinneforakten og tjener på den og. Slik
splitter de også kvinner og menn og hindrer at vi gjør noe for å endre på forholda.

Skal vi finne oss i å bli tildelt en annenrangs plass?
Vi har altfor lenge funnet oss i å være tålmodige og beksjedne. Flere og flere kvinner
begynner å reise krav, i høst for f.eks. kamp mot prisstigning på daghjemmene. Kvinnene gikk i spissen og samla inn 15.000 underskrifter i Oslo mot økningen. Gjennom
Daghjemsaksjonen blir kampen ført videre, det nytter ikke å overlate det til politikere
som bare vil bruke kampen til inntekt for seg sjøl.
Kvinnene må sjøl gå i spissen for å reise krava sine, bare vi kjenner de tusen måter
undertrykkinga rammer oss på. 8. mars skal vi ut på gata og vise hva vi kjemper for og
hvem vi kjemper mot og at vi er mange som er villige til å gjøre det.

Skal kvinner kjempe mot imperialisme og fascisme?
Noen sier at vi må holde oss til saker som angår kvinner helt direkte, arbeid, abort,
daghjem osv.- kvinner kan ikke ta opp kampen mot imperialisme og fascisme, slike
spørsmål er for vanskelige. Er ikke dette den samme gamle ideen om at vi er dumme og
ikke har greie på politikk? Vi vil slåss mot alle forsøk på å holde oss unna samfunnsspørsmål. På den internasjonale kvinnedagen vil vi gi vår støtte til folkene som kjemper mot undertrykking og utbytting over hele verden. I Chile er det forbudt å feire 8.
mars. Det fins ikke trykkefrihet, ytringsfrihet eller organisasjonsfrihet, all motstand
blir slått brutalt ned. Folket lever i økonomisk nød. Vi støtter det chilenske folkets
kamp mot juntaen og dens støttespillere. På samme måte vil vi gi vår støtte til
frigjøringsbevegelsene i Palestina og Azania (Sør-Afrika)

Bli med i arbeidet for et stort tog i Oslo 8. mars!
Hvis vi skal kunne lage et tog som virkelig får fram alle krava våre er det nødvendig
at du også blir med. Det kan du gjøre ved å bli med i eller danne en 8. marsgruppe der
du jobber, går på skole eller bor, blant venner. Alle som støtter demonstrasjonen kan
være med. I en slik gruppe kan dere diskutere hovedparolene, og dere kan lage egne
paroler utfra hva dere sjøl er mest opptatt av. Vi skal samle inn underskrifter og
penger, og snakke med alle vi kjenner for å få dem med i det store kvinnekamptoget vi
skal lage 8. mars.

8. mars er også din dag! Reis krava dine og kom i toget!
Ta kontakt med oss!
Adresse: 8. mars-komiteen i Oslo, Postboks 131, Veitvedt, Oslo 5. Postgiro 229.12.68
Kontortid: Uranienborgveien Il, mandag og torsdag 17-18, tlf. 69.30.16
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