
de invoering van een duo voorzitterschap. 
Hierbij is er sprake van zowel een vrouwe-
lijke als een mannelijke voorzitter die naast 
elkaar functioneren. Met dit alles in ge-
dachten maken de Koerdische vrouwen 
van elke dag een Vrouwendag. 
 
Ga mee naar de 2e Wereldvrouwenconfe-
rentie van basisvrouwen 2016 in Nepal! 
 
In maart 2016 vindt de tweede Wereld-
vrouwenconferentie van basisvrouwen 
plaats in Kathmandu in Nepal. De voorbe-
reiding is in volle gang. Zo hebben er in alle 
continenten conferenties plaats gevonden, 
in Europa op 31 januari in Athene. Vanuit 
Nederland zijn we  daar met een delegatie 
naar toe geweest. Op de Europaconferen-
tie van wereldvrouwen hebben we ge-
hoord wat er in Griekenland gaande is en 
hoe bijvoorbeeld de schoonmaaksters, 
maar ook allerlei andere vrouwen zich daar 
organiseren. Uitgebreid vertelden vrouwen 
uit verschillende landen wat zich in Europa 
afspeelt. Hoe overal de crisispolitiek wordt 
afgewenteld op de ruggen van de bevol-
king, maar ook hoe de strijd georganiseerd 
wordt en hoe inventief vrouwen zijn in het 
organiseren van acties. We zijn bij elkaar 

geweest om te leren, geïnspireerd te wor-
den en ervaringen te kunnen benutten 
voor het ontwikkelen en versterken van de 
strijdbare vrouwenbeweging in elk land. Er 
zijn afspraken gemaakt en resoluties aan-
genomen die de basis vormen voor de 
voorbereiding van de wereldconferentie in 
Nepal volgend jaar. De Europaconferentie 
was daar een voorproef van. Wereldvrou-
wen moedigen alle vrouwen aan om zich 
aan te sluiten bij deze strijdbare vrouwen-
beweging - die verbonden is met het dage-
lijks leven van gewone vrouwen. 
De Wereldvrouwenconferentie, die strijdt 
en organiseert voor de volledige bevrijding 
van de vrouw 
in een bevrij-
de maat-
schappij 
overal ter 
wereld! 

De 8 maart viering in Amsterdam wordt 
georganiseerd door het 8 maartcomité en 

meewerkende organisaties: 
 

Internationale Vrije Vrouwen Stichting, Wereldvrouwencon-
ferentie afdeling NL, Koerdische Vrouwen Stichting Helin, 
SKB-Socialistische Vrouwen Unie NL, ATKB (Vereniging van 
vrouwen uit Turkije in Amsterdam), ACCR-Vrouwen Commissie, Rojbin, Rode Morgen 
vrouwen, Vrouwen en de Bijstand - EVA, Makibaka, CPI Komala vrouwen, 8 March Wo-
men’s organisation (Iran-Afghanistan), FNV Bondgenoten Schoonmaak, HTIB-Turkse 
Arbeidersvereniging in NL en alle vrouwen die bij de voorbereiding helpen.  
Voor meer informatie: 06-24147710 en: 

 

8maartcomité@gmail.com || www.8maartAmsterdam.nl 

Een andere toekomst, 

een beter bestaan 

Weg met de oorlog, 

vrouwen vooraan! 

Vrouwen-
protest  Iran 

 

Demonstratie en manifestatie 
14.00 uur  verzamelen op de Dam 

15.00 uur demonstratieve optocht 

16.00 uur  discussiebijeenkomst 
in gebouw HTIB - 2e Weteringsplantsoen 2c - Amsterdam 

2015 

Meer informatie: 
8maartcomite@gmail.com | www.8maartAmsterdam.nl 

Internationale Vrouwendag 

8 maart in Amsterdam  

zondag 
8 

maart 

Het 8 maartcomité nodigt u uit om op zondag 8 maart naar Amsterdam te komen 
voor een demonstratie en een feestelijke viering van Internationale Vrouwendag! 

Solidariteit van vrouwen wereldwijd! 

Voor gelijke rechten van vrouwen op alle terreinen van het leven! 
Voor economische zelfstandigheid! Voor zelfbeschikkingsrecht! 
Voor gelijk loon voor gelijk werk! Vrouwen voor vrede!  

Solidariteit met  het Koerdische volk 
en met de wederopbouw 
van Rojava! 

Voor onze rechten 

moeten wij vechten! 



Zondag 8 maart 2015 laten vrouwen van 
alle leeftijden en nationaliteiten zich weer 
zien en horen in hartje Amsterdam om te 
demonstreren tegen de onbeschaamde 
afwenteling van de crisislasten, tegen 
dwangarbeid en armoede, tegen sloop 
van sociale voorzieningen, voor bevrij-
dingsstrijd, tegen oorlog en vóór de bevrij-
ding van de vrouw. 
 
In 1910 riep Clara Zetkin tijdens de Inter-
nationale Socialistische Vrouwenconferen-
tie in Kopenhagen op om Internationale 
Vrouwendag te organiseren. In 1911 werd 
deze voor het eerst in verschillende lan-
den gehouden. Nu, meer dan honderd 
jaar later, gaan vrouwen in de hele wereld 
op 8 maart de straat op voor de rechten 
van vrouwen en meisjes, tegen onder-
drukking, voor zelfbeschikkingsrecht. We 
zetten ons in om de oorzaken van onze 
onderdrukking en het systeem van uitbui-
ting, dat ons leven beklemt en onderda-
nigheid van ons eist, te bestrijden. 
We nemen een voorbeeld aan de verzorg-
sters en de schoonmaaksters die voorop 
gaan in de strijd in Nederland. Belangrijk is 
ook internationaal het voorbeeld van de 

moedige vrouwen in het Midden-Oosten en 
vooral de vrouwen van Kobani, die vooraan 
staan in de strijd voor een democratische 
samenleving met gelijke rechten. Wereld-
vrouwen willen Internationale Vrouwendag 
nieuw leven inblazen als strijddag van vrou-
wen wereldwijd. Om de strijdbare vrouwen-
beweging in Nederland en de onderlinge 
solidariteit van vrouwen wereldwijd vooruit 
te brengen. Doe mee met een solidaire en 
strijdbare Internationale Vrouwendag, sluit 
je aan bij de demonstratie en kom naar de 8 
maartviering! 

Armoede is een tentakel met veel armen, 
veel armoede is onzichtbaar en verbor-
gen. De kloof tussen arm en rijk wordt 
groter. Uitkeringen gaan door de kosten-
delersnorm omlaag. Uitkeringsgerechtig-
den moeten verplicht een disciplinering-
traject ondergaan op straffe van een sanc-
tie en vrijwilligerswerk wordt verplicht. 
Armoede onder laagbetaalde werkenden 
groeit en het aantal kinderen dat in ar-
moede leeft, neemt toe. Steeds meer 
mensen moeten naar de voedselbank en 
schulden nemen toe. Veel mensen kunnen 
de huur niet meer betalen en ook met de 
andere vaste lasten wordt het moeilijk.  
Wij eisen: verhoging van uitkeringen en 
(laagste) lonen! Een volwaardig inkomen 
voor iedereen en voldoende mogelijkhe-
den om werk en zorg te combineren! Goe-
de en gratis zorg! 

In de zorg en de schoonmaak gaan de 
vrouwen voorop in de strijd tegen de cri-
sispolitiek. De regering Rutte II legt de 

Internationale Vrouwendag 

op 8 maart in Amsterdam 

Vrouwen gaan voorop in de 

strijd tegen crisispolitiek! 

Armoede is onrecht! 

Athene 1-2-15: Griekse en Nederlandse 
schoonmaaksters solidair in de strijd! 

werkende bevolking een crisisprogramma 
op van 57 miljard. De regering voert een 
herverdeling door van het nationaal inko-
men van 10%. Om dat voor elkaar te krij-
gen wil de regering de zorg slopen en om-
vormen tot een winstfabriek. Maar ze ko-
men strijdbare en standvastige vrouwen 
tegen die al voor het vierde jaar actievoe-
ren tegen ontslagen, loonsverlagingen en 
het uitkleden van de zorg voor hun cliën-
ten. Ze strijden hard en boeken successen: 
minder bezuinigingen op thuiszorg, meer 
verzorgingshuizen die open blijven. Maar 
nog steeds verliezen 100.000-den mensen 
hun noodzakelijke zorg en verzorgsters 
hun baan en hun inkomen. Bovendien 
wordt alle zorg die wordt wegbezuinigd 
vervolgens weer op de schouders van 
vrouwen gelegd. Daarmee wordt de klok 
50 jaar terug gedraaid. Daarom gaat de 
strijd door. Ook de schoonmaaksters heb-
ben zich dit jaar goed geweerd. Op de Eu-
ropaconferentie van Wereldvrouwen ver-
woordde een schoonmaakster het zo: “In 
2009 zijn de schoonmakers opgestaan voor 
respect en waardering van ons werk. Nu 
zijn we meer zichtbaar dan ooit. Maar on-
ze bazen blijven ons straffen. Zo betaalden 
ze ons de eerste 2 ziektedagen niet uit. En 

69% van de schoonmakers leeft 
in armoede. Daarom zijn we 
opnieuw de straat op gegaan. 
We hebben heel hard gevoch-
ten. Door samen sterk te staan 
en te blijven vechten hebben 
we opnieuw gewonnen. De 
twee onbetaalde dagen bij 
ziekte verdwijnen en we heb-
ben een loonsverhoging. Het 
gaat allemaal stap voor stap. 
Maar we zijn wakker geworden 
en we zullen nooit meer zwij-
gen. We blijven vechten!” 

In het bijzonder geven we dit jaar op 8 
maart aandacht aan de strijd van het Koer-
dische volk, zoals in Kobani. Rojava staat 
voor de vooruitstrevende strijd voor vrij-
heid en democratie. Rojava is een voor-
beeld van strijd voor vrouwenrechten en 
voor de bevrijding van de vrouw; het staat 
voor gelijkberechtiging. Daar wordt suc-
cesvol een democratisch zelfbestuur opge-
bouwd, waar vrouwen en mannen altijd 
gezamenlijk bestuurders zijn. Rojava is in 
opstand gekomen tegen imperialisten en 
laat zich niet knechten door despoten en 
tirannen. De fascistische ISIS heeft gepro-
beerd Kobani in Rojava te veroveren door 
moord en doodslag, door ontvoeringen en 
verkrachtingen van vrouwen. De Koerdi-
sche vrouwen van YPJ bleken samen met 
Koerdische strijders en andere partijen, in 
staat om ISIS terug te dringen uit Kobani. 
Het verzet van YPJ geeft hoop in de harten 
en gedachten van alle vrouwen. De politie-
ke partijen die verbonden zijn met de 
YPJ hebben een krachtige stap gezet door 

Solidariteit met de strijd 

van het Koerdische volk en 

de wederopbouw van Rojava 

YPJ strijdster  
in Rojava 


