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Onsdag 21.september: 12 kvinneaktivister stormer inn i sjappa til pornoLund i Rådhusgata• De rasker med seg råtten porno for tusenvis .av kroner,
Et stort "NEI" blir malt på vinduet.
MAFIA, BORGERVERN OG SCHÆFERE
_Pornogrossistene rundt i byen begynner nå å bli desperate. Utaf~
sjappa blir jentene angrepet av pornomafiaens borgervern. "Slipp
bladene, vi skal knuse ribbbeina deres" ropte de og gikk til fysisk
angrep på to av jentene. Men de målbevisste kvinneaktivistene lot seg
ikke stanse. Gorillaen blei sprayet ned med rødmaling og en del forBipasserende blei sjokkert over brutaliteten og la seg i mellom. Jentene
slapp unna.
'
Seinere blei borgervernet observert mens de trålte strøket ped schæfer.
PORNOBÅL PÅ BLINDERN
Et kjempeporn ~bål blei seinere tent på Blindern. To-tre hundre J olk ·
slmtter spontant opp om demonstrasjonen. Støtta er enorm og entusiastisk.
Slagordet "NEI TIL SALG AV KVINNER" gjaller. En flott avslutning på
. .
en militant demonstrasjon mot salg av kvinner.
·~
Pornobålene er et eksempel på at kvinnene møter undertrykkinga med
aktiv motstand~ De vil ikke lenger la seg bli tråkka ned i . søl9, men
gjør opprør mot den ekstreme kvinneforakten som. pornokapitalen · pøser
ut. De vil ikke godta at kvinnene skal måles og veies etter pupper og
lår og hvis de jobber på fabrikk eller mener noe om verdeb, om -politikk,
så "synker" de i verdi~
HVEM BLIR PROVOSERT AV PORNOBÅL ?
Jenter som trudde at USV var for at kvinnene sjøl reiser kampen for
kvinnefrigjøring, fikk seg en kalddusj ·da ~e leste . USVs veggaviser på
B lindern~ Mens folk flest har møtt pornobål og andre akjsoner mot salg av
kvinner med spontan oppslutning, "advarer" USV: " Pornobålene kan virke
soin en provokasj_on ~nkel te kvi rmer" og USV forklarer videre hvor
."farlig 11 det er a-§lCS;j-onere mot porno:" Disse kvinnene som feks blir
orientert i Aftenposten og bagbla og ikke får den oppfølging som blir
oss kvinnekjempere på Blindern til del, vil kunne oppfatte aksjonene
som meningsløse provokasjoner."
Konsekvensen av dette synet er at USV vil gå imot enhver aksjon
av frykt for at borgeravisene skal gi "dårlig" omtale. I sannhet et
knefall for borgerskapet~
USVs påstander oser av kvinneforakt, de framstiller kvinnene utafor
universitetet som lidende , som om de ikke har en eneste tanke i hue
og slett ikke føler seg tråkka på av pornoindustriens groteske kvinnesyn.
USV glemmer elegant at det faktisk er PORNOMAFIAEN som blir
ekstremt provosert når kvinneaktivister pirker på· den råtne geskjeften
deres. Pornomafiaen tåler ikke po:vnobåihenes lys. De reagerer med
borgervern og schæfere når de får et velfortjent slag i trynet.
SNU ARKET~
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"LA KVINNENS RETT) 'BL! rtETT TIL KAMP OG IKKE BARE ORD;"
. USV: "En enkelt fy'r st·' frk; et enkelt håndgrep". Ja, slik beskriver
USV sitt syn på pornobål:; et"håndgrep" USV aldri vil tørre ål ta.
Pprnobålene må i følge ;J l'SV virke svært sløvende og fordummende på
l<;y::i:nnene. Usv utdyper ./lette slik: "Pornobålene forklarer ik e hvorfor V) I' i.~(
. ·porno · er utløsningen :for kvinner og menn", de "forklarer ikke hvorfor
y.i er seksuelt frustferte" og "hindrer ikke at vi fortsatt selger
oss til pornoindustrien." USV spiller ball-i-hatt med porno.,-Lund
som sjøl uttaler følgende:" De-L~ er vel og bra at en er imot porno,
inev man får da diskutere porno med fornuft."
· . Dette . er ikke første. gapgep US'! apg:r,i per· kvin·~e~ ~om :re~se:- .. seg
t1l kamp;, Daghjerris~ksjo.nen ·sorn samla tusenvis av 'kvinner, b e1 angrepet
f!V IJ.SV. · f6~ å; være tiperspekti vløs" og økonomistisk" og de st tta den
~kke. ~ usy er imot at kvinnene reiser seg til kamp.
.
Vi kotnmunister mener åt "kvinnene bærer hal ve ·himmelen o · at
de er nødt til å erobre den sjøl". Dette betyr at kvinnene jøl må: reise
~am~en i dag for kvinnefrigjøring og sosialisme.oOtan kvinn nesr"akti ve
deltaking kan ikke revolusjonen og sosialismen seire!
Derfor jubler borgerskapet over USVs "perspektivrike kvi nekamp
på veggaviser'' og de frykte,r pornobål og kvinnenes aktive kamp som
"·virke~ig ·rt:;iser de polit·iske diskusjonene blant tusenvis av kvinner
og menn.
\___.,
,HVA ER ÅRSAKEN TI~ PORNO OG PROSTITUSJON ? .
· .·. Drivkrafta bak den særskilte kvinneundertrykkinga, er ka:r;:1italismens
g',riske p:rofi ttbegjær .. Kvinnene er under ka pi tal ismen reservelarbeidskraft, kvinnekro"ppen er blitt en vare som selges i masseomfang.
S;iden kvinner ikke har rett til arbeld og er annenrangs samijunnsmedlemmer,
får po:tmokonger store muligheter. Kvinnene blir tvunget/lokkla til å
l~vE; . av å selge k_roppen sin og "tilbudetn fører til et liv i for·nedrelse ' og ele.n dighet·. Porn.oindustrien · degraderer kvinnene til
Yiarraktige og. viljeløse t:JexmasJti tier. Dette- er en av borgers 1a pets
:t:al~ske kvinnemyter for , å svekke kvinnenes kampvilje og opprø:r. og få
~vi ~ner 6g menn til å ~ro at kvinner er mindreverdige.
Når USV skal presentere ''perspektiver" stikker borgerskapets
for'k)..aripger fram som troll av eske. USV understreker at pornoette:rspørselen qgså ·er et re sul tat av "kvinnenes frustrerte
. : seksue.-;Ll~. Telasjoner''· USV retter søkelyset på "markedet", på kvinner
· ''som · lar ' seg selge" og mannfolka som "trenger·-!' porno. Altså en
rner"mode:rne" variant av borgerskapets vanlige f9rkl9ringer om
porr1o som et re sul tat av kvinners og menns "natur" ...,5
·
Dette for~larer . kanskje hyorfor USV blei så provosert ove pornobålene
~om n~tt~ retta kampen mot dem ~om tjener på å selge kvinner~

NEI TJ:L BRUK AV I}:VINNER :SO!y'[ SALGSVARE'! .
JENTER~. FORTSETT 'KAMPEN, ~ LA DERE IKltE ST,ANSE AV PORNO- MAFIAENS TRUSLER! . . .
.
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