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Meld deg inn i SV!
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<ditt navn> <din adresse>
til 2090 (100 kroner)

Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
21 93 33 00
post@sv.no
sv.no
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Russlands krig mot Ukraina fører til store humanitære
lidelser. Ukrainske kvinner og barn må flykte over grensen 
til nabolandene. 

Å være på flukt, miste tryggheten og livsgrunnlaget sitt, kan de fleste 
bare forestille seg hvor vanskelig og jævlig er. Familier splittes. Menn 
blir sendt ut i krigshandlinger mens kvinner og barn blir tvunget til på 
flukt - ingen vet når eller om de vil ses igjen.

Det å være kvinne på flukt er ekstra hardt og farlig dersom du er 
kvinne. Vold og overgrep mot kvinner og jenter øker under krig og 
konflikt. Vi glemmer ikke kvinnene som har flyktet fra Sør-Sudan til 
flyktningleirer i Uganda, og som venter på overføring som kvote-
flyktning. Kvinnene som risikerer livet over Middelhavet. Kvinner og 
barn strandet i skammens teltleirer i Hellas.

SV er et feministisk parti. Vi kjemper for jenter og kvinners frihet fra 
menns vold, overgrep og seksuell trakassering – lokalt, nasjonalt og 
globalt. Internasjonal kvinnesolidaritet trengs mer enn noen gang.

Kvinnedagen er en kampdag der vi står sammen for kvinner i alle 
deler av verden. SV krever at Norge og Europa tar sitt ansvar for 
kvinner på flukt.
 
Gratulerer med kvinnedagen!
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