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Kamp mot all kvinneundertrykking
Sjølbestemt abort nå
Gratis daghjem til alle barn
Prevensjonsveiledning i grunnskolen
6 mndrs svangerskapspermisjon med
lønn
* Prevensjonsveiledning
i grunnskolen
* Kvinner krever rett til arbeid
* Kamp mot bruk
av kvinner som
salgsvare
* Kamp mot all
imperialisme
* Solidaritet med
frigjøringsbevegelsene
Støtt det chilenske
folkets kamp mot
fascismen
* Forby «Norsk
Front»
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Ruth Nordby, industriarbeider :
Hvorfor vil du gå i tog 8. mars?
Jeg har sjøl opplevd at det var vanskelig å få jobb
da jeg kom opp i 50-åra. På grunn av en del sjukdom
ble jeg regna som «ustabil arbeidskraft» . Fordi vi
er kvinner kan vi lett skyves tilbake til kjøkkenet.
Vi kvinner må kreve rett til arbeid , og vi må ut på
gata med krava våre. Jeg gikk i demonstrasjon i 30åra, og jeg skal gjøre det 8. mars.
Andre saker du syns er spesielt viktig?
Ja, å stoppe nynazismen og få forbudt Norsk Front.
Jeg som har opplevd krigen reagerer kanskje
ekstra sterkt - det er de samme folka som dengang. Vi må lære av tida før krigen. Mange av oss
forstod ikke hvilken trusel nazistene var - vi skulle
gått i demonstrasjonstog mot dem den gangen også.
Jeg vil oppfordre folk fra min generasjon til å slutte
opp om toget!
Wenche May Karlsen, kontorassistent:
Jeg har aldri gått i demonstrasjonstog. Jeg har ikke
hatt mot til å vise meg på gata. Men 8. mars skal jeg
gå i 8. mars-komiteens tog!
Hvorfor har du bestemt deg for å gå i tog?
På hybelbygget der jeg bor har vi krevd å få vekk et
kvinnefiendtlig reglement, med blant annet forbud
mot gjester etter klokka 23.00. Jeg mener det er et
viktig krav å reise 8. mars. Dette kan vi ikke holde
for oss sjøl. I toget vil vi treffe jenter fra andre
hybelhus i Oslo som har liknende krav, og vi kan fortsette kampen sammen.
Jeg syns også det er viktig at 8. mars er kvinnenes
internasjonale kampdag. Den feires mange steder i
verden, og det er fint å tenke på at vi deltar i den
kampen hele verden fører mot undertrykking.

Vi er lei a v politikernes fagre løfter om likestilling
og bedre vilkår , sjølbestemt abort, daghjem og arbeidsplasser.
- Resultatet er blitt stikk motsatt. Det de vil oppnå
med løftene sine er at vi skal holde oss i ro hjemme ,
og overlate til dem å «ordne opp» for oss. Vi vil ikke
la oss lure - vi må sjøl gå i spissen for å kjempe
igjennom krava våre!
8. marskomiteen i Oslo oppfordrer alle til å

slutte opp om Kvinnefrontens

FESTMØTE 8. MARS KL. 20.00
umiddelbart etter toget i
store sal.

FOLKETS HUS,
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