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Her i Huset er vi mange kvinner som alle har en 
ell er annen ting vi er misfornøyd med. En god 
del av oss er lavlønte- det er få og dyre dag
hjemspl asser- bare en husmorvikar- s t ill ingsstopp 
s om g jør arbeidspresset større og arbeidsplassene 
usikre . 
De t er sikkert mange flere ting som du er opptatt 
av og som bør stilles som krav på kvinnedagen. 
Fjorårets lokale paroler lød: 

-Vekk med lønnstrinn under 12 i Staten 
- Vekk med all stempling 

- Opphev stillingstoppen 

- Nei t i l rovdrift på rengjøringspersonale t 

- NRK : 2000 ansatte, 46 daghjemsplasser,kr. 650 ,-

pr . barn.Bare gratis daghjem er et tilbud til alle 
-Vi krever ammepauser med lønn og spebarnstuer på jobben 
- 2000 ansatte - 1 husmorvikar,vi krever f l ere 
- Rett til fr avær med full lønn når barn er syke 
- Kamp mot NRK 's kvinnefiendtli ge programmer, 
flere program om kvinners virkelighet. 

Mange av disse parolene er sikkert like aktuelle 
i dag ,mens nye saker har dukket opp i løpet av året 
som er gått. 

Møt derfor opp med det du har på hjertet! 

Det kommer til å bli holdt en kor t innledning , så 

diskusjon ,og det blir te/kaffe å få kjøpt. 

VE L KOMME N!!!!!!! 

8,mars er kvinnenes internasjonale kampdag.De siste 
årene har stadig flere kvinner i Norge benyttet dagen 

til å fremme sine krav, protestere mot den under
trykking de selv opplever og vi se solidaritet med 
folk s~ slåss mot nød og undertrykking i andre land . 

Vi har dannet en 8.mars-komite av uorganiserte og 
organiserte kvinner i Huset.Vi ønsker ett tog 8.mars , 

ikke to som i fjor,og med disse hovedparolene: 

-KAMP MOT ALL KVI NNEUNDERTRYKKING- FOR FRIGJØRI NG 

AV KVINNENE 

- Vekk med nemdene- sjølbestemt abort nå! 
- Gratis daghjem/fritidshjem til alle barn 
- Nei til kristen formålsparagraf 
-6 mndr. svangerskapspermisjon med full lønn 
-30 kr . timen i minstelønn 
-Kvinner vi fagorganiserer oss! 
- Kamp mot f ortiing og undertrykking av l esbi ske 
- Nei til salg av kvinner-kamp mot pornospekulantene 
- Seksualopplysning og prevensjonsveiledning i den 

9-årige skolen 
-Kamp mot fascismen- f orby Norsk Front 

- Kamp mot atomkraft 
- Stans supermaktenes opprustning 

- Kamp mot all imperialisme 
- Støtt frigjøringsbevegelsene i den 3 .verden 
- Støtt folket i det sørlige Afrika mot imperialisme 

og rasisme, 
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