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HVA SLAGS DAG ER 8. MARS? 

e 8. mars kvinnenes internasjonale kampdag, hvor kvinner i alle land reiser 
sine krav. Det er~ dag vi viser at undertrykte kvinner i vårt land har felles 
interesser med millioner av kvinner i kamp mot undertrykking og utbytting i 
andre land. og at vi solidariserer oss med dem i deres kamp. 

e 8. mars er dagen hvor noiSke kvinner demonstrerer for sine krav - fra nord 
til sør i landet. Det er dagen vi skal vise styrken av vdr kamp mot undertryk· 
ldnp i vårt land. ø 

e 8. mars er dagen hvor kvinner som kjemper mot undertrykking på foiSkjel
lige omrAder og på hvert sitt felt, sammen med de tusener av kvinner som 
stetter denne kampen, lllmlet skal vise at vi er en mektig knyttneve. 

l 
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K vlnneundertrykkilila skjerpe~. 
Hvilke krav ml vi reise 8. mars 1976? 

Den økonomiske krisa i landet skjerper kvinneundertrykkinga på alle 
områder. 
e Krisa har ført til permitteringer, oppsigelser og nedkortet arbeidstid. 
Tusener nye kvinner blir registrert arbeidsløse hver måned. Også i 
oppgangstider er det hundretusener av kvinner som ikke Sfdr lønnet arbeid 
selv om de skulle ønske det. Nå raseres også tusener av arbeidsplasser vi har 
hatt! Kvinner som har reist tariffkrav eller som har gått i spissen for å 
fagorganisere kvinner på jobben, er blitt oppsagt! Selv om kvinner rammes 
først og hardest, er dette et angrep på alle arbeidere . 

e Daghjemspersonale og foreldre sto i høst sammen og krevde økt 
bemanning og bevilgninger til daghjemmene. Men i tider hvor kvinnen ikke 
trengs i arbeidslivet , ønsker ikke stat og kommune å forbedre 
daghjemssituasjonen. I Danmark, hvor krisa er kommet lenger enn i Norge, 
blir daghjem stengt! 

e Kvinner jobber i de dårligst betalte jobbene. Foran tariffoppgjøret til våren 
blir de lavtlønte bedt om å vise »solidaritet» med arbeidsgiverne. Vi skal finne 
oss i luselønner og fratas retten til forbundsvise oppgjør. 

e I krisetider ser vi hvordan ekstremt kvinnefiendtlig ideologi blir kjørt fram , 
en ideologi som går ut på at kvinner er mindreverdige. Dette skal 
rettferdiggjøre at vi ikke har rett til arbeid , og at vi ikke har noe med å reise 
krav for våre interesser! 
Pornobølgen ·vokser i dags- og ukepresse. 
Myten om at kvinner ikke egner seg til annet enn å føde barn og bli forsørget 
kjøres aktivt ut, for å forsvare at kvinnen skal tilbake til kjøkkenbenken enten 
hun ønsker det eller ikke. Den nye abortlova har allerede vist at urettferdig
heten består så lenge abortnemndene består. I kjølvannet av lova har det vokst 
frara en uhyggelig hetskampanje mot abortsøkende kvinner! 

Dette er situasjonen norske kvinner stdr overfor foran 8. mars 19 76. Krisa, har 
ført til at undertrykkinga er blitt hardere pd alle omrdder! 

O Vi har før sett hvordan fascismen særlig prøver å stikke hestehoven fram i 
krisetider. Fascistiske regimer er bygd på åpen. terror mot folket . Fascismen 
representerer den mest ekstremt kvinnefiendtlige ideologi. Folket i Spania 
levu i dag under åpenlys undertrykking og utbytting. 8. mars skal vi vise vår 
støtte til kampen mot fascismen i Spania, og vise at vi vil reise kampen mot 
fascismen i vårt land! 

www.pdf-arkivet.no  (2016)



l Solidaritet med kvinner i alle land l 
l løpet av det siste året vant det vietnamesiske og cambodsjanske folket sin 
nasjonale frihet . Kvinner og menn sto sammen i kampen for å frigjøre sitt 
land fra imperialismen. 
På FNs Mexico-konferanse sto kvinner fra den 3. verden fram i rad og rekke 
og understreket at så lenge imperialistene plyndret eller okkuperte deres land, 
var det heller ikke mulig med noen frigjøring for kvinnene. 
For noen år siden ble en hel avdeling av Askim Gummivarefabrikk flyttet til 
Malaysia. Kvinnene i Malaysia var billigere arbeidskraft enn kvinnene i Askim. 
De store internasjonale konsernene legger sine bedrifter der fortjenesten er 
størst. Kvinner i Norge har felles interesser med kvinnene i den 3. verden i 
deres kamp for nasjonal og økonomisk uavhengighet. 

8 . . MARS 1976 
·MA BLI EN KAMPDAG 

MOT KRISA, MOT DEN SKJERPEDE UNDERTRYKKINGA 
OG FOR SOLIDARITET MED UNDERTRYKTE 

KVINNER l ANDRE LAND 

8. mars 76 vil vi reise kampen mot permitteringer og oppsigelser , for kraftig 
heving av lavtlønnsgruppene og for forbundsvise oppgjør ved tariffoppgjøret, 
for økt bemanning og bevilgning til daghjemmene, og mot den kvinne
fiendtlige ideologien som nå rettes mot oss. Vi vil reise kampen mot 
fascismen, og vi vil vise vår solidaritet med kvinners kamp for frigjøring og 
mot imperialismen i andre land. 

Dette er grunnlaget som Kvinnefronten oppfordrer til samling om 8. mars 
1976. . l 

På dette grunnlaget har Kvinnefronten tatt initiativ til å danne 8. mars
komiteer blant kvinner på arbeidsplasser og i boligstrøk over hele 
landet.Såmtidig mener vi det er viktig at kvinner også reiser lokale krav fra sitt 
sted, og at disse kravene bæres fram 8. mars, og vi oppfordrer 8. mars
komiteene til å ta opp hvilke lokale krav som er viktigst å reise fra hvert sted. 
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HOVEDPAROLE E FOR 8. MAR 1178: 
8.-1916: 1.-p ... bia ............... ..,~ pl.U.oautder 
l. Kjemp mot ra~ednø av kVinnoalbeidsplaene. 

Kvianer 01 menn m6 sti sammen mot permitterinatr og oppsigelser. 
Kjemp mot politiske os usakliae oppsiae18er. 

2. Vi krever kraf'tia Jtevina av .1enna i lavtlennsyrkene. 
Vi krever retten til A kjempe for vAre krav - vi krever forbundmse 
østenminpr. 

Kjemp mot at krava om særvem forsvinner i oppajeret. 
3. Nei tilinastrammina av dq.bjemabudsjettet i krileti4er. 

Full stette til daPjomspersønalets krav. 
Vi krever økt bemanning os boviJ&øjnpr til c1a&hjemmeoe. 

4. Den nye abortlova er et svik - fortsett kampen for Sjelbestemt . 
abort. 

Stortinppartiene sviktet oss - bate vAr egen kamp gir seier. 
Stopp den reaksjonære hetsen mot abortsekende. 
Nei til abortklinikker - sykehusene skal utføre abortene. 

S. Bekjemp det reaksjonære kvinnesynet som kjøres aktivt fram i ltrile
~der. 

Myten om kvinnen som skjøge eDer mor hindrer kampen oø splitter 
menn os kvinaer. · 

6 Full stette til det spanske folkets kamp mot fascismen. 
Reis kampen mot framveksten av fasclsmen i Norge. 

7 lar av kvinnene l Vietnam os Kambodsja - Støtt verdens folks 
kamp mot lmperlalitmen. 

REIS KAMPEN 

MOT DEN SKJERPEDE 

KVINNEUNDERTRYKKINGA 

8. MARS 1976 

- TrYkt l offM;no;
A/5 Duplotrytck 
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