Brood en rozen
In 1910 riep Clara Zetkin tijdens de Internationale Socialistische Vrouwenconferentie in Kopenhagen op om de Internationale
Vrouwendag te organiseren. 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
Clara Zetkin
betere werkomstandigheden, voor de achturige werkdag,
voor afschaffing van kinderarbeid en voor het vrouwenkiesrecht. Tegen de oorlog en
de voedseltekorten. Voor brood en rozen!
Op 8 maart gaan vrouwen in de hele wereld de straat op voor rechten van vrouwen
en meisjes, tegen onderdrukking, voor zelfbeschikkingsrecht, ook in Nederland. Doe
mee met 8 maart, sluit je aan bij de demonstratie en kom naar de 8 maart viering!
brieken. In de Filipijnen waar vrouwen
strijden voor een
menswaardig
bestaan. In Rojava
waar de Koerdische
vrouwen werken en
vechten voor vrijheid. In Iran en Afghanistan
waar
vrouwen eisen dat er een einde komt aan
eermoord, verkrachting en politieke vervolging. In Nederland waar verzorgsters en
schoonmaaksters voorop gaan in de strijd

tegen de miljardenbezuinigingen.
Vanuit Nederland gaat er een delegatie
naar Nepal - meer vrouwen zijn welkom!
De voorbereiding is in volle gang. Wereldvrouwen moedigen alle vrouwen aan om
zich aan te sluiten bij deze strijdbare vrouwenbeweging - die verbonden is met het
dagelijks leven van gewone vrouwen. De
Wereldvrouwenconferentie strijdt voor de
bevrijding van de vrouw in een bevrijde
maatschappij overal ter wereld!
Hun strijd, onze strijd,
internationale solidariteit!

De 8 maartviering in Amsterdam georganiseerd door het 8 maartcomité:
Platform Wereldvrouwen, Internationale Vrije Vrouwen Stichting (IFWF), ATKB (vereniging van
vrouwen uit Turkije in Amsterdam), Stichting Cleopatra, Democratische Koerdische Gemeenschap in
NL, FNV Schoonmaak, HTIB - Turkse Arbeidersvereniging in NL, SKB-Socialistische Vrouwen Unie NL,
ACCR-Vrouwen Commissie, Rode Morgen vrouwen, Democratisch Volkscentrum Den Haag, Koerdische Vrouwen Stichting Helin, CPI Komala vrouwen, Makibaka, Pinay sa Holland, Support Committee for Filipino Women and Children, Nederlandse Alevitische Vrouwenunie, Europese Koerdische Vrouwenbeweging, Vrouw en Bijstand - EVA, International Women's Alliance (IWA), 8 March
Women’s organisation (Iran-Afghanistan), Europese Democratische Vrouwenbeweging, Yeni Kadin
en alle vrouwen die bij de voorbereiding helpen.

Voor meer informatie: 06-24147710

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

Internationale Vrouwendag
8 maart in Amsterdam
Solidariteit van vrouwen wereldwijd!

dinsdag 8 maart 2016

Voor gelijke rechten van vrouwen
op alle terreinen van het leven!
Solidariteit met het Koerdische volk
tegen de Turkse staatsterreur en steun
aan de autonomie in Rojava!

Demonstratie en
discussiebijeenkomst

18.00 uur verzamelen op de Dam voor fakkeloptocht
19.30 uur discussiebijeenkomst
in gebouw HTIB - 2e Weteringsplantsoen 2c - Amsterdam
Meer informatie:
8maartcomite@gmail.com | www.8maartAmsterdam.nl
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Op 8 maart gaan we de straat op samen
met miljoenen vrouwen in de hele wereld.
Het vrouwenbewustzijn en de internationale samenwerking groeien overal op aarde, ook in Europa. Door het wereldwijde
gevecht tussen imperialistische machten
om grondstoffen en invloedssferen is een
recordaantal van 60 miljoen mensen op
de vlucht gedreven vanwege oorlog, honger en milieuvernietiging. In de huidige
vluchtelingencrisis zijn de vluchtende
vrouwen en kinderen vaak degenen die
het meest lijden. Vrouwen staan echter
ook vooraan als het om de organisatie van
internationale solidariteit en praktische
hulp aan de basis gaat. Ook in Nederland
zetten mensen zich in om de vluchtelingen
op te vangen. De regering probeert met
een dagelijkse hetze de vluchtelingencri-

sis, die ze zelf mede veroorzaken, te gebruiken om bevolkingsgroepen tegen elkaar uit te spelen en zo hun crisismaatregelen door te zetten. Wij keren ons tegen
deze hetze én tegen de crisispolitiek en
heten vluchtelingen welkom!

aat op tegen
Vrouwen de str cisme!
seksisme en ra
Na de vermoedelijk georganiseerde seksuele aanvallen op vrouwen oudejaarsavond
in Keulen en andere Duitse steden, organiseerde de vrouwenbeweging protesten
tegen seksuele intimidatie en tegen de
pogingen van reactionaire krachten om dit
voor racistische discriminatie tegenover
alle vluchtelingen te gebruiken.

de strijd
Vrouwenpower in
k!
tegen crisispolitie
De crisismaatregelen van Rutte en de grote bedrijven met hun miljardenbezuinigingen gaan steeds scherper uitwerken. Dit
betekent sociale sloop op ongekende
schaal. Tienduizenden mensen verliezen
hun baan. In de verzorging, bij TSN, bij
V&D en andere bedrijven. Daarbij verliezen honderdduizenden mensen hun recht
op zorg en grijpt de armoede door de
voortdurende bezuinigingen om zich
heen. Vrouwen werken in de sectoren
waar de hardste klappen vallen, krijgen
ongeveer 18% minder betaald dan mannen en hebben steeds de hoofdverantwoordelijkheid in het gezin. En juist die
gezinnen worden geacht de gevolgen van
de afbraak van de zorg op te vangen. Van
oppas-oma tot de zorg voor zieke, oudere
en gehandicapte gezinsleden. Het komt
voornamelijk op de schouders van vrouwen terecht.

Maar ook in de strijd tegen de bezuinigingen en
de afbraak van de zorg
leveren de vrouwen een
groot aandeel. Door hun
vasthoudende acties is
de regering opnieuw gedwongen om toegevingen te doen. Dat is
een succes, maar de vrouwen willen álle
3,5 miljard bezuinigingen in de zorg van
tafel en zetten hun strijd dus door. Omdat
iedere dag ontslagen vallen en iedere dag
verzorgingshuizen en instellingen voor
gehandicapten gesloten worden en noodzakelijke verzorgingsplaatsen worden weg
bezuinigd.
Niet inbinden, maar doorduwen!
Een verzorgster vertelt over een actie bij
de gemeenteraad in Rotterdam “Zomaar
met 200 naar binnen gegaan – je voelt je
echt een macht. Het is ook multicultureel
met al die vrouwen van alle culturen en
leeftijden en achtergronden. Je bent allemaal samen en je ziet wat je samen kunt
bereiken. Niet in één keer, maar stap voor
stap. Wat ik ook leuk vind is dat ik collega’s heb leren kennen uit alle wijken en
mensen die ons helpen en ondersteunen.
Bij het werk dat wij doen, moet je echt
gevoel voor mensen hebben. Staken is
moeilijk, maar dan laat je zien hoe belangrijk je werk is. Zonder ons en zonder de
schoonmakers gebeurt er niets in Nederland. Ze zouden beter moeten weten dan
op ons neerkijken. Zonder de mensen die
het werk doen gebeurt er niets.”

Solidariteit met de strijd
van het Koerdische volk en
a
de wederopbouw van Rojav
In het bijzonder geven we dit jaar op 8
maart aandacht aan de strijd van het Koerdische volk, zowel in Turkije als in Kobani

in Rojava. Rojava staat voor de vooruitstrevende strijd voor vrijheid en democratie. Rojava is een voorbeeld van strijd voor
vrouwenrechten en voor de bevrijding van
de vrouw; het staat voor gelijkberechtiging. Daar wordt succesvol een democratisch zelfbestuur opgebouwd, waar vrouwen en mannen gezamenlijk bestuurders
zijn. Rojava is in opstand gekomen en laat
zich niet onderdrukken door tirannen. De
fascistische ISIS bendes hebben geprobeerd Kobani in Rojava te veroveren en
dat is niet gelukt. Nu krijgen zowel Rojava
als het Koerdische volk in Turkije te maken
met de fascistische aanslagen van Turkije,
onder leiding van Erdogan. Wij steunen de
strijd van alle Koerdische vrouwen en
mannen voor hun bevrijding!

Sluit je aan bij de 2e Wereld
n
vrouwenconferentie va
l!
basisvrouwen 2016 in Nepa
"Vrouwen beklimmen de hoogste bergen" is het motto van de oproep voor de
2e Wereldvrouwenconferentie van basisvrouwen die van 13-18 maart in Kathmandu in Nepal wordt gehouden. Voor de bevrijding van de vrouw moeten vele bergen
en hindernissen overwonnen worden.
Overal ter wereld doen vrouwen ervaringen op in hun strijd tegen uitbuiting en
onderdrukking. Zoals in Bangladesh waar
vrouwen en meisjes zich organiseren en
massaal in staking gaan tegen de mensonterende omstandigheden in de textielfa-

