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VI KREVER RETT TIL UTDANNING ! 
I Norge har bare 23% av kvinnene arbeid utafor 
hjemmet. Vi er annenrangs og mindreverdig arbeids
kraft og blir på forskjellige måter lenket til hus
arbeid og barnepass. De samme forholda går igjen 
på universiteter og skoler. Bare 50% av jentene på 
universitetet fullfører utdanninga si! I tillegg til 
dette er det mange færre jenter enn gutter som i 
det hele tatt begynner på høyere utdanning. Og jen
tene tar jamt over kortere utdanning enn gutter. 
Hvorfor er det slik? 
Hvilke forhold er det som fratar oss retten til ut
danning? 

På Universitetet i Oslo er det 
399 daghjemsplasser som skal 
fordeles på 6. 000 barn. 

Det betyr at for å få 
Lmgen din inn på et daghjem, må 
du ha kjempeflaks. Du btpr være 
enslig, !1a helt elendig økonomi og 
bare fil semestre !gjen av studie
tida di. De som ikke får daghjems
plass til ungen sin, må enten prø
ve å få dagmamma -noe som er 
både vanskelig og kostbart - e ller 
de må slutte å studere . 

Er du s å heldig at du får ungen 
din inn pa daghjem, er du likevel 
ikke sikra skikkelig Lmdervisning
stilbud . På mange fag foregår myE 
av undervisninga på kveldstid -
altså utafor daghjemmenes åpnin
gstider. Det sier seg da sj øl at 
enslige foreldre ikke har mulig
het til å delta .. Som ei jente med 
to barn uttrykte det:"Det jeg hus
ker best fra Lmiversitetet er at 
jeg aldri fikk noen Lmdervisning ." 

. Abort er ikke sjølbestemt 
og helsetjenesten har s å liten 
kapasitet at det blir små mulig
heter for skikkelig prevensjons
veiledning. Mange får ikke utvida 
studietid sjøl om de skal ha barn . 
V! har altså ikke engang samme 
rettigheter som jenter i arbeid . 
De får 3 måneders svangerskaps
permisjon med full lønn -vi får 
aller nådigst lån ett semester, 
mens vi kanskje må ta igjen et 
helt år . For mange blir den enes
te muligheten å bryte av studiene 
for å kunne greie å ta seg av un
gen og for å kunne tjene penger 
til å over leve. Høyere lån og sti
pend og er derfor i høyeste grad 
et kvL-mekrav. Vi må og kreve at 
også kvinner under utdanning skal 
ha barselspenger . 

Jenter har lavere lån enn gut
ter, og de tar kortere utdanning. 

Hvorfor? Jo, fordi de i: er svært 
usikkert om de ! det hele tatt får 
jobb når de er ferdig utdanna, el
ler de er redde for at de Ikke skal 
gre le a fullføre studiene. Hvordan 
skal vi kunne klare å tilbakebe
tale 5-·10. 000 ! året i 25 år hvis 
vi Ikke engang har Inntekt ? 
Gjeldsbyrda øker og øker, og det-

te hindrer særlig jenter i å få 
seg en utdanning. 
Høyere stipend og lavere rente 
er derfor et spesialt viktig krav 
for studentjenter. 

DEN KVINNEFIENDTLIGE IDEO
LOGIEN P Å LÆRESTEDENE. 

Der reaksjonære og kvinne
fiendtlige ideologien som spres 
på universitetet, er ikke spesielt 
annerledes enn det synet på kvin
ner vi møter i massem~dia og 
ellers ! samfunnet. Denne ideolo
gien har el ganske klar målset
ning. Den skal "rettferdiggjøre" 
eller legitimere kvinneundertryk 
k inga . Den skal få oss til å godta 
at vi er mindreverdige, at det er 
'"luksus" for oss å jobbe fordi vl 
"egentlig" hører hjemme bak 
kjøkkenbenken. 

Og hvilket inntrykk gir lære
bøkene av oss ?Jeg skal nevne et 
eksempel fra "Strafferett" av 
Andenæs som er pensum på jus. 
En m-lte å unngå kr!mi.D.alltet på, 
er å oppdra gutter på samme må
te som jenter. Dette ville imidler
tid medføre ugunstige konsekven
ser. Gutten må gis større frihet 
og større utfoldelsesmuligheter 
for at han skal utvikle og styrke 
de egenskaper som er ønskelige 
for ham som voksen mann .. Opp
dras han på samme måte som jen· 
ta vil det gå ut over positive 
trekk ved mannsrollen. Under
forstatt er mannen mer verdt enn 

Knus universitetslaget til Norsk Front 1 
på spissen og ført ut l det gro
teske? . Vi må ta opp kampen 
mot dette synet, ellers tar vi ikke 
vår egen kamp alvorlig! 

NAZIS1\1E•RASISME, TERROR 
OG VOLD 

3. februar holdt 8. mars-komiteene på Universitetet i 
Oslo en vellykka demonstrasjon på Blindern som var 
retta mot nynazistene. 2-300 folk deltok. 8. mars rei
ser vi parolen ''Knus universitetslaget til Norsk 
Front". For oss studentjenter var demonstrasjonen 
et veldig viktig skritt framover i denne kampen. 

Nynazistene har spredd denne 
NAZISTISK IDEOLOGI:KVINNER og hvis det er resultat av voldtekt! type propaganda på Blindern. De 
SOM AVLSDYR OG HUSSLA VER Kvinnene skal m.a . o. være avls- har også malt symbolene sine 
Nazistene har en kvinnepolitikk dyr for den "nordiske" rasen. over 8. mars-gruppenes veggav!
som er langt verre enn den tra- Nynazistene maner til gjenrei& ser. De terroriserer og kartleg
disjonelle kvinneundertrykk!nga. n!ng av respekten for morskallet ger jenter på stands. Mange jen
De går inn for : At kvinnene skal og husmoryrket.De snakker om ter i 8. mars-gruppene opplever 
være isolert i hjemmene og leve "det ulikes likeverd" . De har som nazistene som en reell trusel. 
for å "fullbyrde" rollen som mor . utgangspunkt at kvinner er mind- Skal vi tillate at kampen vår hind-
- At abort skal forbys for derved reverdige og spes1alinnretta på res av denne terroren ? Nei! 
å sikre "den ariske rasen",dvs. avl. Hva annet er dette enn de gam Nynazistene ønsker å stanse kvin-
at abort bar.e skal utføres ! de le argumentene som alltid brukes nekampen. De er en trusel mot 
tilfeller at fosteret er misdannet for å holde kvinnene nede, her satt oss slik som de også el' en trusel 

mot fremmedarbeidere, arbeids
folk, gamle og handicappede . Vi 
vil Ikke tolerere nynazisten es 
rasehat, terrormetoder, dyrking 
av fysiske idealer og deres forsøk 
på å undertrykke alt som er pro
gressivt . 

Nynazismen er Ikke noe spø
kelse, Ikke noe ! en "fjern fram
tid". De organiserer seg, sprer 
fremmedhat og utvikler terror 
for å drive oss under jorda~· 
Vi vil Ikke tillate dette. 
Knus universitetslaget til Norsk 
Front! 
Forby nazipartiet Norsk Front! 

Norsk Front: -t-· 
Rasisme og kvinneforakt 

_kvinna.Kvinnen kan være bra på 
sin måte, men er Ikke noe mot 
mannen. 

VI i\: REVER RETT TIL AR
BEID ETTER ENDT UTDANNING 

Det er på Ingen måte slik at 
vi er sikra jobb etter utdann
inga. Vi ser nå at arbeidsløs
heten blant akademikere øker. 
Den gjør seg særlig gjeldende 
blant lærere og lektorer. Dette 
er yrkesgreiner som kvinner 
ofte velger og derfor rammes 
kvinnene spesielt hardt. 

Vi er såkalt "usikker" arbeids
kraft. Syke barn og månedlige 
menstruasjonssmerter kan føre 
til stort fravær. Dermed blir 
kvinnelige søkere ofte satt 
nederst p å lista . 

Hva med kvinnene som får 
jobb ? Av disse er det mange som 
faller fra etter få år ute i arbeids 
livet . Oftest slutter de focdi de 
skal ha barn. En permisjon på 3 
miineder er for kort tid til å kom
me seg på etter svangerskap. Og 
daghjemsplass er det omtrent u
mulig å få.Det sier seg sjøl at 
mange kvinner blir hindra i å 
fortsette å jobbe. 

Dette er r åttent !V i vil ikke 
finne oss l å bl! dratt fram og 
tilbake mellom kjøkkenbenken og 
arbeidsllvet ettersom hvor stort 
behovet for arbeidskraft er. Vi 
vil ha rett til utdanning og rett 
til arbeid etter at utdanninga er 
ferdig . 

VI KREVER RETT TIL liT
DANNING 

ARBEID TIL ALLE ETTER 
ENDT UTDANNING 

NDRiiE FØR 
NDRDMENN 

NorskrFront 
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DETO 
I Oslo, Bergen og Troodheim 

skal Brød og Roser sammen med 
andre kvinneorganisasjoner ha 
eget tog 8. mars. De har avslått 
8. mars-komiteens invitasjoo. 
Foreløpig er bare parolene for 
toget l Troodheim kjente.De er: 
-Kjemp for kvinnefrigjøring. 
- Støtt kampen for kvinnefrigjør-
ing i alle land. 
-Kamp for alle kvinners rett til 
lønnet arbeid. 
- Barnehagetilbud til alle barn. 
-Stopp nedlegging av fødehjem. 
- Alle har rett til prevensj ans-
veiledning. 
- Fortsatt kamp for sjølbestemt 
abort. 

na er samfunnets ansvar. Hvorfor 
starter samfunnets ansvar først 
når barna er 7 ·år?Daghjem skal 
være gratis på samme måte som 
skoler er det . 

Parola til Brød og Roser er i 
strid rr.ed kvinnenes interesser. 
Barnehagetilbud gjør det umulig 
for oss å gå ut i arbeidslivet på 
linje med mannen .. Vi vil fortsatt 
bli lenka til huset. Hvorfor frem
mer ikke Brød og Roser parolene 
til den landsomfattende og sterke 
daghjemsaksjooen som starta i 
høst og som fortsatt eksisterer? 
Hvorfor tar dere ikke hensyn til 
at lO. 000 i Oslo har skrevet under 
på daghjemsaksjonens krav? 

- Nei til misbruk av kvinner i 
presse og reklame. 6 MÅNEDERS SVANGERSKAPS-

ENE 
Og det kan vi bare gjøre om vi 
tar Sffiling til de.;:-es viktigste 
fiende - imperialismen. 

E-rfaringer fra kampen mot Norsk 
Front på Universitetet i Oslo un
derstreker dette. Hva hadde re
sultatet vært om vi ikke hadde 
reagert på Norsk Fronts provo
kasjooer overfor 8. mars-grup
pene?! avisa si, Ny Orden, maner 
de til kamp mot Kvinnefronten. 
De går imot kvinnefrigjøring. De 
malte over 8. mars-komiteenes 
veggaviser med røde odelsrune
merker eller rev dem ned . Resul
tatet hadde vært innskrenkning av 
vår ytringsfrihet, og at de uhem
ma ~ikl< spre sitt ekstremt reak
sjonære kvinnesyn. 

- Menn: Vær med og kjemp for PERMISJON MED FULL LØNN 
felles frigjøring. ER EN FORUTSETNING FOR Å KVINNER ER UNDERTRYKT 
Det er mange viktige forskjeller KUNNE FORTSETTE I ARBEID. FORDI DE ER KVINNER. 
mellom denne plattforma og 8. D h d o h b Dette er grunnlaget for den inter· 
mars-komiteens. Vi skal her ta et er ar ta a et spe arn og 1 jobb samtidig, særlig hvis en job- nasjonale kvinnedagen. Paro a: 
opp de viktigste· ber i industrien. Mange kvinner "Menn vær med å kjempe for den 
KVINNENES KRAV ER "SJØLBE- greier ikke å gå tilbake til jobben felles frigjøring" dekker over 
STEMT ABORT NÅ" OG IKKE etter 3 mnd's permisjoo.Det er dette. Menn og kvinner er ikke un
"FORTSATT KAMP FOR SJØL- regelen dersom eli har et barn til dertrykt på samme måte.H.egelen 
BESTEMT ABORT". fra før. 3 måneder er for kort tid. er at kvinner ikke har arbeid . Vi 
Det er ikke fortsatt kamp v· tre _ De blir tvunget til ?. si opp j ob- er en reservearme. Det gjelder 
ger _ v1· trenger SJ.Ølbestem

1
t abonrt bene sine. Hvorfor stiller ikke ikke for menn. 

B d R k Det er kvinnene som lenkes til 
og vi trenger det nå. Vi vil ikke rø og oser et av vinnenes 

t t l k h d huset. Det er vi som far h9>re al lenger la oss dirigere av det par- mes sen ra e rav som ove -
lameutariske spill. Vi har allere- parole for toget sitt? vi ikke skal være interessert i 

politikk osv. Ingen sier det til 
de blitt sveket en gang. Flere par- VIMA DELTA FULLT UT I AR- menn fordi de er menn. 
tier sa at de var for sjølbestemt BEIDSLIVET-DET ER DET A V- Det er viktig at mennene står 
abort, men da ~vgjørelsen skull~ GJØRENDE. sammen med oss ~· kampen mot 
tas, ble•aadre mteresser enn kv1r 
nenes avgjørende. For flere av Kamp for rett til lønna arbeid gir kvinne undertrykkinga. Derfor b9>r 
partiene er sjølbestemt abort inntrykk av at lønna er det viktig- det gå mange menn i toget 8. 
bare valgflesk. Det er valgår i Jr, ste. Selvsagt skal alle som er i ar· mars· 
og utelukkende derfor ha: DNA beid ha lønn, og for kvinnene betyr Plattformene skiller seg fra 
fremdeles dette kravet pa pro- det mye for å bli mer sjølstendig hverandre på helt avgjørende 
g:ammet. • . i forhold til mannen. Men dette en- punkter.Bare 8. mars-komiteen 
v.are krav rna ?estemJ?es ut 1fra drer ikke mye på kvinnenes under- forsvarer kvinnenes viktigste 
var~ behov oog ikke ut 1fra C>m et o~dna rol~e i samfunnet. Bare når kampsak3r, peker på hva som ska 
partt oskal fa mange re~resentan- vart arbe1d betyr like mye for til for å få slutt på kvinnetmder-
ter pa Stortinget eller ikke. Par o- samfunnets økonomi og utvikling trykkinga Bare denne plattforma 
la til Brød og Roser legger opp som mannens, vil den forsvinne. · . . . 
t .l d tt ill · d f o ,_ Om husmora får lønn får hun ikke tar utgangspunkt 1 kvmnenes m-

l e e sp et 1 ste et or a a' . . . • teresser 
sløre det. like stor oetydnmg _for samfunnet BRØD OG ROSER BØR SLUTTE 

som mannen. Htm v1l fortsatt være 
BARE "GRATfS DAGHJEM TIL isolert i huset tvunget tll å stelle SEG TIL 8. MARS-KOMITEENS 
ALLE BARN" GJ~R DET MULIG b ' d f · · TOG. 
FOR KVINNENE A GÅ UT I AH- mann og arn.De~ er er or vikttg Det er bare gnmnlag for ett tog. 

at parola peker pa det som er av-
BEID . gjørende for å endre kvinnenes I Universitas sier Stina Neuen-
"Barnehage" er i følge den nye stilling, nemlig at vi deltar fullt kirchen at en grunn til at Brød og 
barnehagelova en fellesbetegnelse ut i den samfunnsmessige pro- Roser ikke kan tilslutte seg 8. 
på alle slags. tilbud:Daghjem, bar- duksjonen. mars-komiteens tog er at de er 

8.MARS 
'77 

KAMP MOT ALL KVINNE
UNDERTRYKKING 

SJØLBESTEMT ABORT NÅ 

GRATIS DAGHJEM TIL 
ALLE BARN 

PREVENSJONSVEILEDNING 
I GRUNNSKOLEN 

6 MND: SVANGERSKAPS
PERMISJON MED FULL Uj)NN 

KVINNER KREVER RETT TIL 
ARBEID 

KAMP MOT BRUK A V 
KVINNER SOM SALGSVARE 

KAMP MOT ALL 
IMPERIALISME 

SOLIDARITET MED 
FRIGJØRINGSBEVEGELSENE 

STØTT DET CHILENSKE FOLKETS 
KAMP MOT FASCISMEN 

FORBY NORSK FRONT 

BLI MED I 8. MARS-GRUPPE 

nehage, dagmamma, ulike korttid& HVORFOR STØTTER IKKE uenige i at de 4 siste parolene 
tilbud osv . Med ungen i barnehll.ge BRØD OG ROSER KVINNENE r (imperialisme, fascisme og nazis-1••··························· 
4 timer om dagen er det temme- DEN 3. VERDEN PÅ DERES me)skal være med.8. mars-komi-
lig vanskellg å ta seg arbeid.Dt·t EGNE VIlKÅR? teens tog har reservasjonsrett. 
eneste er deltidsarbeid. Men det Kvinnekonferansen i Mexico i Dere trenger ikke slutte dere til 
betyr at vårt arbeid blir et til- 1975 slo fast at imperialismen disse parolene. Det vi krever er 
~kudd til familiens økooomi, Of 'lt er den viktigste fienden til kvin- at dere(eller andre) ikke skal hin-
vi ikke stilles på linje med llJar.. ~ nene i den 3. verden. De må slåss dre de kvinner som ·mener at im
nen i forhold til deltakelse i pro- ~ot i~pe~i~lismen, og det må de perialismen,nazlsmen osv. er en 
duksjooen i samfunnet. gJøre 1 frigJØringsbevegelsene. viktig sak for kvinnene å bekjem-

Bare gratis da~hjem kan sikre Kvinnenes kamp alene kan ikke pe, i å gjøre det 8. mars. 

Nei til kvinnen 
oss rett til arbeid. knuse imperialismen. Vi støtter 
I dag er det mange som ikke har kvinnene i denne delen av verden ENHET 8 ·MARS. p Å KVINN ENES al l 
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Dagbladet kjører nå opp salg 
av kvinneln·oppen ,ned en ny vri : 

Under dekke av såkalt å mane til 
"frigjøring av kvinnekroppel'" 
slår de opp bilder av unge og vak
re nakne jenter. 

For et par uker siden hadde 
Dagbladet en serie om prostitu
si on. Det stod ikke 'ltt seriøst ord 
o.m årsaker til prostitusjon.Dag
~lladet lagde nærmest en guide for 
hvor menn kunne finne fram til 
prostituerte . Dessuten framstilte 
de "yrket" som svært attraktivt 
og innbringende. 

P å annonsesidene driver avi
sa direkte salg av kvinnekroppen 
og dessuten koblervirksomhet. 
P å dette salget hover Dagbladet 
inn enorme summer på bekost
ning av kvinnen. Slik viser de en 
sterk kvinneforakt. 

I alle år har de hatt tegneser
ier og vitser med reaksjonært 
kvinnesyn. I tillegg tar Dagbladet 

kvinnespørsmål opp til "debatt" 
på kultursidene. Men hva slags de · 
l)att er dette ? 
Det er ne.5ten utelukkende innlegg 
som handler om sex og kropp. 
Hva er dette uttrykk for ? 
Jo, at Dagbladet markedsfører 
kvinnetmdertrykking i ny frakk. 
Det Le reaksjon ære kvinnesynet 
skiller seg Ute ut fra det som 
kommer fram i Alle Menn, Lek og 
andre porn ografiske blader . 

Vi mil r e ise kamp mot all bruk 
av kvinnen som salgsvare , enten 
det gje lde r halliker som se lger 
prostituerte , forlag og aviser som 
se lger pornografi e ller industri
bedrifter som bruker kvinnekrop
pen til å markedsføre produktene 
sine. 

Slil< framstiller de kvinnen sorr 
mindreverdig og fors øker ii få bå 
de menn og kvinner til ii godta 

henn es "plass" so1~ 1 annenrangs 
samftmnsmedlem alle sammen · 
henr,-er og tmder alle forhold . 
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