
Rapport om 8.mars 1988 : 

l. Hvor mange ·tog var det i distriktet ? og hvor ? - ---- _____ _ 

Antall folk i de ulike toga. MØter om kvelden: arrang.,hvor, 

antall folk på de ulike møtene. -
2. Arrangørene av tog ,så nØyaktig som mulig. Hvis det var en 

8.marskomite som arrangerte: Var den sanunensatt av repr. fra 

organisasjoner og partier (hvilke ? eller enkeltpersoner ? 

I hvilken 0rad ble enkeltkvinner fra ulike yrker og miljØee 

mobilisert i arbeidet, i komiteen osv ? 

3. Parolegrunnlaget for togebe. Mest mulig nøyaktig,legg gjerne 
ved lØpeseddel. 

Hvilke paroler var det kamp om? Hvor måtte det gjøres kompro

misser ? Skriv deres egen vurdering av parolene. 

4. Hvordan ble parolene vedtatt ? (d.pne mØter, i komite osv 

----- - ---
5. Hva gjorde DNA og Samorg i forbindelse med 8.mars ? -------------------

6. Hvordan blei B.mars behandla i partiet ?. ·(I DS, · 1 · t ~ aga, ~ u v .. 

-- ------·· -----·--- ! -- ······ 
7. Ble det tatt- s"f)esielle i ni t .iati V i mobiliseringa ? : 

Blant unge jent~r ? På arbeidsplasser ? Blaat mE!nn ?· 

8. Ble d~t- vervet medlemmer til KF - ; - 8-:marsarbeidet/på 8 .mars ? 

Har B.mars betydd noe for RF-arbeidet lokalt ,ev. hva slags 

planer har dere videre ? 

-----~----- --·-------
9. Ble det solgt og /eller verva abbonenter til KK i 

samband med 8.mars-jobbinga? Evt. hvor og hvor mange. 

10. Ble det verva folk til partiet gjennom 8.mars-arbeidet? 

Ble det trekt med folk til 11 Bøllekurs 11 eller til 

kvinnesirkler? Før opp steder og kvantite t er. 

-- ------ -- ..., ----;:.::.--- - - -- - ------- -- - ----- - ·---- -- - - · -

RAPPORTFRIST~ Alle OSer skal sende inn rapport i neste rutine. 
Er det umulig å få ferdig en fullstendig rapprt til 
da , sender dere tillegsrapport etterpå via int.post ~-
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