
KVINNENES INTERNASJONALE 
KAMP OG SOLIDARITETSDAG 

SLUTT OPP OM 
SAMARBEIDSUTVALGETS 

DEMONSTRASJONSTOG 
8. MARS 

Møt opp på Fr. Nansens plass 
(Borggården bak Rådhuset) kl. 18.00. 

Ta med egn~ paroler - men mal ikke 
med hvitt på rød bunn . 

Kl. 17.30 bekranser vi Cam il la Collett-statuen . 

Om kvelden blir det FEST . 

KVINNEFEST i l i l le sal og BLANDA- FEST i store sal 
i Folkets Hus , Youngsgaten 11 . Kl. 20 

MØT OPP TIL DEMONSTRASJON OG FEST! 

www.pdf-arkivet.no  (2016)



Hovedparoler i Samarlaeidsutvalgets teg 8. mars 
n · Kamp mot kapitalisme og patriarkat 
M -for kvinnefrigjøring . • 

Kvinner krever lønna arbeid-også i 
krisetider -6 timers arbeidsdag for alle. 

Lavtlønn -et kvinneproblem, 
fagstatus for kvinneyrkene. 

Arbeidsmiljøloven fastslår barns rett 
til omsorg 1,leveår.Full lønn i 

, ' permisjonstida -et tariffkra~ 

Fagbevegelsen trenger aktive kvinner -
'-.... Krev klubb- og foreningsmøter i arbeidstida. 

Lesbiske ut av ekteskapet.Rettssikkerhet 
for lesbiske mødre. 

Sjølbestemt abort i hele landet.Ingen 
reservasjonsrett for helsepersonell. 

Gratis heldags-barnehager til alle barn. 
Flere og bedre fritidshjem. 

Fjern kirkens livssynsmonopol -nei til 

kristen formålsparagraf i barnehager og skoler. 

Lag boliger for kollektive livsformer. 

Kvinner - bekjemp den voksende fascismen. 

Selvstendig s t atus for innvandrerkvinner. 

lesbiske er frykten for selvstendige 
kvinner.Lesbisk kamp er alle kvinners kamp. 

Solidari t e t med kvinner i alle land . 
U-hjelp må komm e kvinner til~ode. 

Den latinamerikanske kvinnens kamp er all e 
utbyttedes kamp for fri he t. 

Krisesenteret krever full e bevilgninger -
stat og kommune må ta det økono mi s ke ansvaret. 

Prevensjonsveiledni-ng for all e . 
Bedre og gratis prevens j on . 

Kvinner sier nei til a t omkraft -
Forsk på bølger sol og vind . 

Nei ~i~ rovdrift p å ikke-fornybare r e ssurs er 
stopp ol jel e itinga - spar vassdragene 

Bedre og gratis kol lektivt ranspor t -
stans innskrenkningene. 

Nei til kommersiell utnytting av seksualitet. 

Samarbeidsutvalget 8.mars ved:Brød & Roser, Nyfeministene, Lesbisk Bevegelse, 

Oslo Kvinnesaksforening, Oslo fa~li~e kvinnebevegelse. 
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