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Gratulerer med kvinnedagen! 

,, 
Sexisme, rasisme og klasseundertrykking 

er uløselig knyttet sammen. Derfor må 
kampen mot det også være det. 

- Seher Aydar, Rødts 2. kandidat i Oslo 

Bli med Rødt i kampen for kvinnefrigjøring 
Send sms med kodeord Rødt + navn og adresse til 2434. 

Støtt Rødt Oslos valgkamp 
Gi et bidrag til vår valgkampinnsamling på kontonr: 1503.82.98272 
eller Vipps oss på 79552. 
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Kvinnedagen 8. mars: 

Tre grunner til å markere kvinnedagen 

Stadig blir vi fortalt av kvinnedagen er passe eller at likestillinga har 
gått for langt. Her er tre gode grunner til å markere kvinnedagen, som 

viser at vi fortsatt har mye å kjempe for. 

Opp med kvinnelc&nna 
Visste du at norske kvinner bare tjener 86,1 prosent av menns lønn? Der 
norske menn har en gjennomsnittlig månedslønn på 46.200 kroner, er tallet 
for kvinner 39.800. Dette har blant annet sammenheng med at kvinne
dominerte ~rker verdsettes lavere enn mannsdominerte ~rker, selv om de er 
minst like viktige. Derfor jobber Rødt for at lavlønte skal prioriteres i årets 
mellomoppgjør. 

Seks timers arbeidsdag 
I verdens mest likestilte land er arbeidslivet fortsatt preget av store forskjeller 
mellom kvinner og menn. Kvinner er overrepresentert blant deltidsarbeiderne 
og mange jobber ufrivillig deltid. Seks timers normalarbeidsdag vil gi flere av 
de som arbeider deltid, særlig kvinner, mulighet til å jobbe heltid. Det vil også 
gi større grad av økonomisk selvstendighet og likeverdig status i arbeidslivet. 
Derfor jobber Rødt for at det økte overskuddet skal tas ut i kortere arbeidstid. 

Forsvar sexkjøpsloven 
Mer enn åtte år etter at sexkjøpsloven ble innført prøver hø~resida seg 
på omkamp, til tross for at evalueringer viser at loven har ført til mindre 
etterspørsel, og ikke minst at unge menn har blitt mer kritiske til kjøp av 
sex. Dette viser at loven fungerer. Derfor jobber Rødt for å bevare sexkjøps
loven, og den får nødvendig drahjelp i form av flere og bedre hjelpetiltak for 
prostituerte. 
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