
de 8 maartviering 2013 in Amsterdam wordt georganiseerd door: 
 

8 maartcomité Amsterdam, 8 maartcomité Rotterdam, 8 March Women’s Organisation 
(Iran-Afghanistan), ATKB, BirKar-vrouwencommissie NL, FNV Bondgenoten schoonmaak, 
HTIB - Turkse Arbeidersvereniging in NL, International Women’s Alliance, Koerdische 
Vrouwen Stichting Helin, Makibaka-NDFP, Pinay sa Holland-Gabriela, Rode Morgen 

vrouwen, SKB-Nederland, Vrouwen voor Vre-
de, Vrouw en Bijstand-EVA, VBP Zuid-Oost, 
Wereldvrouwenconferentie - afdeling NL, Yeni 
Kadin en alle actieve vrouwen die bij de voor-
bereiding helpen. 

 

Voor meer informatie: 
06-24147710/06-34340608 

 

www.8maartAmsterdam.nl 

8maartcomité@gmail.com 

Samen tegen crisisbeleid  
 

In 1910 riep Clara Zetkin tijdens de 2e Internationale Soci-
alistische Vrouwenconferentie op om Internationale 
Vrouwendag te organiseren, die in 1911 voor het eerst 
werd gehouden - in 1912 ook in Nederland. Op 8 maart 
gaan vrouwen in de hele wereld de straat op voor rech-
ten van vrouwen en meisjes, tegen onderdrukking, voor 
zelfbeschikkingsrecht. Ook in Nederland laten vrouwen 

van alle leeftijden zich zien en horen op straat om te demonstreren tegen het 
afwentelen van de crisislasten op onze schouders, tegen armoede en sloop 
van sociale voorzieningen. Vrouwen in de thuiszorg en de verzorging voeren 
actie om op te komen voor menswaardige zorg en tegen afbraak van voorzie-
ningen.  
 

een andere toekomst,  
 

een beter bestaan, 
 

weg met de oorlog,  
 

vrouwen vooraan! 

Clara Zetkin 

17.30 uur  bijeenkomst op de Dam 
18.30 uur demonstratieve fakkeloptocht 

19.30 uur-21.30 uur 
feestelijke manifestatie 

in gebouw HTIB - 1e Weteringplantsoen 2c 

 



Regering Rutte II wil de werkende be-
volking een crisisprogramma opleggen 
van 46 miljard Euro. Hiervoor wordt 
de hele maatschappij gesloopt. Op dit 
moment zijn 1,2 miljoen mensen in 
Nederland arm. Een op de negen kin-
deren leeft in armoede. In Nederland 
is maar 52% van de vrouwen econo-
misch zelfstandig. Er zijn 70.000 men-
sen afhankelijk van de voedselbank. 
Huren en zorgkosten rijzen de pan uit. 
Daarom komen vrouwen in strijd te-
gen crisisbeleid. 

Op 8 maart komen vrouwen in 
strijd tegen crisisbeleid 

Wij eisen opheldering van de 
moord op Sakine, Fidan en Leyla 

Vrouwen in de zorg gaan voorop 

Bij de demonstraties en manifestaties 
hebben we veel Koerdische vrouwen 
in ons midden. Op 9 januari 2013 zijn 
in Parijs Sakine Cansiz, Fidan Dogan en 
Leyla Söylemez in koelen bloede ver-
moord. Zij hebben niet alleen veel ge-
daan voor de bevrijding van hun volk 
en daar veel voor over gehad, maar 

hebben ook ge-
streden voor de 
bevrijding van 
de vrouw. Wij 
eisen volledige 
opheldering  
over de moord 
op Cansiz, Do-
gan en Söyle-
mez!  

Bij de strijd tegen de afwenteling van 
de crisislasten gaan de vrouwen in 
de thuiszorg voorop. Al meer dan 
twee jaar strijden ze tegen verlaging 
van hun lonen met meer dan 20% en 
tegen ontslag. Zij hebben zelfstandi-
ge comités opgericht. De regerings-
plannen om 75% van de huishoude-
lijke zorg af te schaffen betekent een 
verlies van 100.000 banen. Ook in 

verzorgings- en verpleeghuizen wor-
den acties gevoerd tegen de enorme 
werkdruk en flexibilisering en tegen 
de voorgenomen sluitingen. Daarmee 
dreigen nog eens 100.000 banen ver-
loren te gaan. Ook schoonmaaksters 
sluiten zich aan bij de 8 maart we-
reldvrouwen. Ook dit jaar voeren zij 
actie voor hogere lonen en betere 
werkomstandigheden. 

Wereldvrouwen organiseren 
zich internationaal 

Op de eerste Wereldvrouwenconfe-
rentie van Basisvrouwen in Venezue-
la in 2011 waren meer dan 3000 
vrouwen uit 52 landen vertegen-
woordigd. Sindsdien hebben zich nog 
veel meer vrouwen uit andere landen 
aangesloten. In 2016 zal de volgende 

Wereldvrouwenconferentie van ba-
sisvrouwen plaatsvinden in Azië. Ook 
in Nederland bouwen we aan de 
strijdbare vrouwenbeweging van ba-
sisvrouwen, een vrouwenbeweging 
van gewone vrouwen. We strijden 
voor een bevrijdde vrouw in een be-
vrijdde maatschappij.  

In 2010 en 2011 zijn enorme volks-
massa’s opgestaan om dictators te 
verdrijven. In die landen komen de 
vrouwen nu opnieuw de straat op, 
omdat ze zich niet langer door de 
politie en de fundamentalisten de 
wet laten voorschrijven. De opstan-
den omvatten inmiddels heel Noord-
Afrika, Midden-Oosten en Zuid Euro-
pa. Ook de strijd van het Palestijnse 
volk, dat al 65 jaar strijd tegen be-
zetting en onderdrukking, staat op-
nieuw in de aandacht. Overal ter we-
reld doen vrouwen ervaringen op in 
hun strijd tegen uitbuiting en onder-
drukking. Zoals in India, waar na de 
groepsverkrachting van een jonge 
vrouw met de dood als gevolg, men-
sen massaal op straat zijn gegaan. In 
Turkije, Iran en andere landen, waar 
vrouwen eisen dat er een einde komt 
aan eermoord, verkrachting en poli-
tieke vervolging. In Iran kunnen de 
vrouwen geen Internationale Vrou-
wendag vieren, maar ze gaan wel de 
straat op uit protest tegen het misda-
dige islamitische regime met de leus: 
‘wij hebben niet gestreden om terug 
te gaan naar de middeleeuwen.’ 

Wereldvrouwen 
strijden internationaal 


