Wereldvrouwenconferentie 2011
De eerste door actieve vrouwen zelf georganiseerde Wereldvrouwenconferentie van basisvrouwen wordt gehouden in Venezuela. Een
groots project waaraan actieve vrouwen uit meer dan 50 landen deelnemen. Zij komen bij elkaar om ervaringen uit te wisselen, van elkaar
te leren, internationaal de banden aan te knopen, om elkaar wederzijds te steunen in de wereldwijde strijd voor de bevrijding van de
vrouw en een menswaardige toekomst.
Acht vrouwen zijn afgevaardigd om basisvrouwen van Nederland te
vertegenwoordigen op de conferentie. Voor de kosten van de internationale voorbereiding, de reiskosten en de organisatie ter plaatse wordt
in Nederland de campagne “Sponsor een wereldvrouw” gehouden. En
de voorbereidingsgroep in Nederland heeft op zich genomen om de
komst van één of twee Palestijnse vrouwen naar Venezuela mogelijk te
maken. Meer info op: www.wereldvrouwenconferentie.nl en via:
info@wereldvrouwenconferentie.nl – iedere euro draagt eraan bij om
de Wereldvrouwenconferentie tot een succes te maken! Uw bijdrage is
welkom op ASN rekening nr 70.76.65.914, t.n.v. T. Santillan e/o P. van
Ham, o.v.v. wereldvrouwenconferentie 2011.

“Solidariteit in de strijd van vrouwen wereldwijd”
honderd jaar Internationale Vrouwendag
Op 8 maart vieren we Internationale Vrouwendag in Amsterdam - en
in Venezuela met vrouwen uit meer dan 50 landen!
Vrouwen in Nederland worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze
historische, feestelijke en strijdbare gebeurtenis in Amsterdam.

Organisatie 8 maart 2011 Amsterdam
De demonstratie en manifestatie in Amsterdam wordt georganiseerd door het 8
maartcomité Amsterdam, met ondersteuning van het 8 maartcomité Rotterdam,
ATKB, Makibaka, Pinay sa Holland, 8 March Women’s Organisation (IranAfghanistan)-NL, SKB-NL, Vrouwen voor Vrede, WOUW, Rode Morgen vrouwen,
Vrouw en Bijstand-EVA, Voorbereidingsgroep Wereldvrouwenconferentie-NL, VBPZuid Oost.

Het is tijd om ons te manifesteren:

Om de 8 maartviering in Amsterdam te promoten en – een deel van – de kosten te
bestrijden verkopen we armbandjes voor €2,- per stuk, met de tekst “Solidariteit
vrouwen wereldwijd”.

Voor gelijke rechten, voor bevrijding
van de vrouw op alle terreinen van het
leven.

Sluit je aan, doe mee, bel of mail naar:
8maartcomite@gmail.com Natasha 06-34340608
Jane Possel: jenpi@upcmail.nl 06-24147710
Sevgi Güngörmus: info@atkb.nl 020-6941854

dinsdag 8 maart 2011
18.00 uur verzamelen op
de Dam

Tegen economische, politieke, sociale
discriminatie, tegen geweld en sexuele onderdrukking.

18.30 uur demonstratie
naar het Waterlooplein

Vóór zelfbeschikkingsrecht, voor gelijk loon voor gelijk werk, vrouwen
vóór vrede!

19.00 – 21.00 uur
manifestatie Mozeshuis

Programma 8 maart 2011
Met fakkels, spandoeken en leuzen
gaan we om 18.30 uur in optocht van
de Dam naar het Mozeshuis.
Vanaf 19.00 uur is daar de feestelijke
manifestatie met muziek, toespraken, optredens en een zelfgeorganiseerd buffet.
Via internet leggen we contact met
Venezuela, wisselen we beelden en
berichten uit tussen Amsterdam - Caracas.

De viering in 2011 is uniek: 100 jaar nadat in 1911 voor het eerst in verschillende landen de internationale vrouwendag is gevierd, wordt nu de eerste Internationale Vrouwenconferentie van basisvrouwen in Venezuela gehouden. En vrouwen uit Nederland zijn er bij!
De rechtstreekse verbinding met de grote demonstratie in Caracas-Venezuela maakt onze viering
van Internationale Vrouwendag in Amsterdam echt internationaal!

100 jaar Internationale Vrouwendag
In 1910 riep Clara Zetkin tijdens de Internationale Socialistische
Vrouwenconferentie in Kopenhagen op om de Internationale Vrouwendag in te stellen.
In 1911 werd deze voor het eerst in verschillende landen gehouden, in Nederland was dat in 1912. Op de Internationale Vrouwendag in 1915 was er een indrukwekkende demonstratie tegen de
oorlog in Amsterdam met ruim 5000 deelneemsters.
Vrouwen streden in die tijd voor betere werkomstandigheden, voor
de achturige werkdag, voor afschaffing van kinderarbeid en voor
het vrouwenkiesrecht! Tegen de oorlog en de voedseltekorten.
Voor hun gemeenschappelijke behoeften en eisen: voor brood en
rozen!

Ook in Nederland is de strijd nog niet gestreden: vrouwen, jong en oud, ondervinden de gevolgen van de
crisispolitiek, privatisering en liberalisering. In hun werk, in de zorg en het onderwijs, in hun gezin en als
ze te kampen hebben met werkloosheid, flexibele werktijden, te dure kinderopvang. Een groot deel van
alleenstaande vrouwen met of zonder kinderen kan nauwelijks het hoofd boven water houden. De dubbele
belasting van vrouwen neemt alleen maar toe met allerlei vormen van onbetaald werk, zoals mantelzorg.
Het werk van vrouwen en jongeren wordt onderbetaald, zoals in de thuiszorg of bij de supermarkten.
Gelijke rechten hebben we op papier! Voor onze rechten moeten we altijd vechten!
Daarom komen we bij elkaar op 8 maart om de wederzijdse ondersteuning en solidariteit in de strijd van
alle vrouwen vooruit te brengen.
Door ons te manifesteren op pleinen en op straten geven we de strijd van vrouwen zelf, jong en oud, een
nieuw elan.

