Programma 8 maart 2012
Wij verzamelen om 17.00 uur op
de Dam, waar geflyerd wordt, met
muziek en toespraak.
Om 18.30 uur met fakkels, spandoeken en leuzen, in optocht van
de Dam naar gebouw HTIB - 1ste
Weteringplantsoen 2C Amsterdam.
Vanaf 19.30 uur feestelijke manifestatie met muziek, toespraken,
optredens en zelfverzorgde buffet.

Sluit je aan, doe mee, bel of mail
naar:
8maartcomite@gmail.com
Natasha 06-34340608
Jane Possel jenpi@upcmail.nl
06-24147710
ATKB info@atkb.nl 020-6941854
www.8maartAmsterdam.nl
/8 Maartviering Amsterdam
Organisatie 8 maart 2012 Amsterdam
De demonstratie en manifestatie in Amsterdam wordt georganiseerd door het
8 maartcomité Amsterdam, samen met
vrouwen uit andere steden, ondersteund
door: 8 maartcomité Rotterdam, ATKB,
Makibaka, Pinay sa Holland, 8 March Women’s Organisation (Iran-Afghanistan)-NL,
SKB-NL, Vrouwen voor Vrede, Yeni Kadin,
WOUW, Rode Morgen vrouwen, Vrouwen
en de Bijstand/EVA, Wereldvrouwenconferentie-afdeling Nederland, HTIB, IWA.

vóór gelijke rechten van vrouwen
op alle terreinen van het leven
vóór economische zelfstandigheid
vóór zelfbeschikkingsrecht

101 jaar viering 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
in 1912. En op de Internationale
Vrouwendag in 1915 was er in
Amsterdam een indrukwekkende
demonstratie tegen de oorlog 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!

vóór internationale solidariteit
van vrouwen
vrouwen vóór vrede
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Feestelijk
Warm en strijdbaar
Internationaal
donderdag 8 maart 2012
17.00 uur
bijeenkomst Dam
18.30 uur
demonstratieve fakkeloptocht
19.30 - 21.30 uur
feestelijke manifestatie
in gebouw HTIB

8 maart 1979, demonstratie in Tehran

Ons probleem is wereldwijd, dus onze strijd is ook
wereldwijd
Vrouwen in Noord Afrika en het Midden-Oosten strijden
voor democratie en vrijheid, voor betere levensomstandigheden en vrouwenrechten. Meisjes en vrouwen willen
zelf baas zijn over hun eigen lichaam. Vrouwen in Iran
en Afghanistan vechten al jarenlang tegen de religieusfundamentalistische onderdrukking en tegen de gevolgen van een imperialistische oorlog.
Vrouwen strijden voor een wereld zonder imperialisme,
zonder kapitalisme, zonder fundamentalisme, zonder
racisme, zonder oorlog en geweld.

Wereldvrouwen – rijk aan kracht, ervaring en dromen
In 2011 vond de eerste, door actieve vrouwen zelfgeorganiseerde Wereldvrouwenconferentie van Basisvrouwen
plaats in Venezuela. Vrouwen uit Azië, Afrika, Europa,
Zuid Amerika bespraken daar de situatie in hun landen
en de strijd van de vrouwen. Vrouwen uit Marokko en
Egypte werden toegejuicht voor het aandeel van de vrouwen in de massale strijd voor democratie en vrijheid.
In 2012 zien we dat de doelen van deze opstand daar
weer met voeten worden getreden. De vrouwen in de
Arabische landen zetten hun strijd tegen de onderdrukking verder door.
Wereldvrouwen uit Europa gaan de samenwerking versterken en hebben afspraken gemaakt om vrouwen
wereldwijd te ondersteunen.
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Met een demo
onstratieve fakkeltocht en een feestelijke
manifestatie op
o 8 maart 2012 in Amsterdam laten we ons
als vrouwen horen
h
en zien op straat.
We demonstre
eren gezamenlijk op 8 maart tegen de onbeschaamde afw
wenteling van de crisislasten op onze schouders, tegen arrmoede en afbraak van sociale voorzieningen.
We vieren 8 maart
m
in Amsterdam om de wederzijdse ondersteuning en
e de onderlinge solidariteit in de strijd van
alle vrouwen vooruit
v
te brengen.
Zelf opkomen voor onze rechten,
tegen crisispolitiek
De crisispolitiek wereldwijd grijpt
diep in op het leven van vrouwen en
biedt kinderen geen toekomst.
In Nederland en vele andere landen in
de wereld komen vrouwen in verzet.
Vrouwen hebben te kampen met
loondaling, werkloosheid of steeds
flexibelere werktijden en onbetaalbare kinderopvang. Alleenstaande
vrouwen met of zonder kinderen kunnen nauwelijks het hoofd boven water
houden. De dubbele uitbuiting van
vrouwen neemt alleen maar toe met
allerlei vormen van onbetaald werk.

“Wij zijn de Thuiszorg!”
Vrouwen in de thuiszorg
vechten voor hun banen
en hun inkomen, vrouwen in de schoonmaak
eisen respect voor hun
werk, fatsoenlijk loon en
genoeg tijd om hun werk
naar behoren te kunnen
doen.
Voorbeelden om na te
volgen, want het is tijd
om als vrouwen zelf voor
onze rechten op te komen.

Stakende schoonmaaksters:
“Wij moeten ook als vrouwen vechten voor onze rechten, voor de
rechten van iedereen.”
“Vandaag is onze dag – samen strijden met elkaar, het mooiste wat
bestaat. We willen een betere CAO,
we willen een betere wereld!”

