
Den internasjonale kvinnedagen 
8. mars 2011 i Stavanger.

Møte i Byparken kl. 18.00
Hovedtaler Berit Ås, professor, tidligere SV-leder, grunnlegger av  Kvinneuniversitet, 

aktivist, fredsarbeider og ”hersketeknikkenes mor”. 
Appeller: Luisa Pinzon, bystyrerepresentant for SV

og Anne Kalvig, leder av Ottar i Stavanger
Togavgang ca. kl. 18.30 med påfølgende fest i Folkets hus. Gratis inngang!

2021

Den internasjonale kvinnedagen 
8. mars i Stavanger
Det blir direktesending med taler, appeller 
og musikk fra Byparken, kl. 17.00 – 18.00. 
Følg arrangementet på Aftenbladet.no

Likestill turnus og skiftarbeid

Verden vinner med 
utdanning til alle kvinner

Kvinne, si ja til ledervervet nå!

Prioriter etterforskning 
av voldtekt

Pensjon som felleseie i parforhold

Forsvar selvbestemt abort - 

fjern nemndene!

Pornofri barndom - 
nettpornofilter nå!

Støtt FNs Atomvåpenforbud NÅ!

JA til 
samtykkelov!

Gi polske kvinner 

abort i Norge!

På grunn av pandemien vil det bli begrensninger på oppmøtet i Byparken.

Vi anbefaler derfor at så mange som mulig følger den digitale markeringen.

HoVeDtALer Randi Mobæk, Kvinnegruppa Ottar

INterNASJoNAL APPeLL Hilde Solberg, IKFF

UNGDomSAPPeLL  Lone Sjo Fredriksen, Sosialistisk Ungdom 

 & Tomine Hetland, Rød Ungdom

APPeLL FrA SyKePLeIerForbUNDet Aud Riise

mUSIKALSK INNSLAG  Prøysens Kvinne med Olaug Mundal 

  & Hanne Vasshus

Kamp mot all 
KvinneundertryKKing
– for full Kvinnefrigjøring

Kampen mot all kvinneundertrykking – for full kvinnefrigjøring –
må føres lokalt, nasjonalt og globalt.

bli med DU også!

https://www.aftenbladet.no/tag/kvinnedagen-%288.-mars%29


 

 

I år kan vi gratulere Kvinnegruppa ottar med 30-årsjubileum. Vi sender 

en stor takk for den utrettelige og viktige kampen som føres for å rive 

ned patriarkatet og for å erstatte det med strukturer som bygger på rett

ferdighet, likeverd og likestilling. Kamp mot seksuell under trykking og 

vold er nødvendig for å oppnå frihet og selvstendighet. Denne typen 

undertrykkelse er effektiv maktbruk for å holde kvinner nede. Dette er 

bak grunnen for flere av årets paroler. Politiet rapporterer om nedgang i 

alle typer kriminalitet, bortsett fra sedelighet og vold i nære relasjoner. 

Hjemmet, men også internett, er for mange et utrygt sted. Dette har 

forsterket seg nå når vi blir oppfordret til å holde oss mer hjemme. 

Kampen for kvinners frihet og likhet må også føres internasjonalt. I flere 

østeuropeiske land føres det nå en kamp for å få tilbake rettigheter, som 

i Polen, der abort nå er ulovlig. Pandemi og fattigdom har igjen ført til en 

økning i barnebruder. Ved å gifte bort jenter blir det færre munner å mette. 

Færre jenter får skolegang når skolene er stengt. Utdanning av jenter 

legger et grunnlag for gode liv for dem selv, deres familier og deres lokal 

samfunn. Kvinner med lengre skolegang har færre og sunnere barn. Når 

jenter og kvinner utdannes, synker både mødrenes og barnas dødelighet, 

de er også mindre utsatt for å giftes bort som barn eller mot sin vilje. 

Det rapporteres også at nordmenn konsumerer mer porno som følge av 

pandemien og nordmenn er blant de som ser mest porno på verdens

basis. Dette er ikke en gladnyhet, da porno fremmer kvinne fiendtlige 

holdninger, som at nei egentlig betyr ja. Pornoen visker også ut skillet 

mellom sex og voldtekt. 

De fleste voldtekter blir aldri anmeldt og av de som blir anmeldt er det 

få saker som fører til en fellende dom. Vi krever derfor en samtykkelov 

nå og bedre etterforskning av voldtekt. Lovens definisjon av voldtekt 

må endres slik at ofrene får bedre rettsvern og at fokuset flyttes over fra 

tvang til samtykke.

For å omfordele makt er det viktig at kvinner er til stede der beslutninger 

tas. Selv om andelen kvinner i styrer i selskaper har økt, er det fortsatt 

få kvinner med lederverv. Kvinnelige ledere har også en dårligere lønns

utvikling enn mannlige ledere, til tross for at kvinner i lederstillinger er 

bedre kvalifisert. Flere kvinner må si ja til lederverv, men da må samfunnet 

også slutte å straffe kvinner økonomisk for at de føder barn.

Kvinner har i alle år bidratt aktivt i fredsbevegelsen, og vi krever nå at 

Norge slutter seg til FNs atomvåpenforbud. En verden med krig er en 

verden med undertrykking, og atomvåpen representerer en av de største 

truslene mot menneskehetens eksistens. 

Engasjer deg i arbeidet for en bedre verden, 
for likestilling og likeverd, for fred og frihet! 
En slik verden krever en annen økonomisk orden, 
at våpen legges ned, at menneskerettigheter realiseres.

Sammen er vi sterke – ha en flott 8. marsdag! 

ANDre ArrANGemeNt: 
Sølvberget kl. 16.30

Veronica Simoné Fjeld om sin kvinne kamp i samtale om kvinner, kropp, 

influenseres makt og skam og overgrep. Samtalen ledes av Stine 

Honoré, leder for Kiellandsenteret.Kjøp din billett på linticket.no.

Kvinnedagmarkeringen i Sandnes 

streames direkte på Sandnesposten.no fra kl. 18.00

Støtt oPP 
om DeN INterNASJoNALe KVINNeDAGeN!

https://www.linticket.no/page/no/78/-/922
https://www.sandnesposten.no/kvinnedagen

