Internationale Vrouwendag
C o m i t é
8 maart
12 jaar!

dinsdag 8 maart 2022
Amsterdam

Vrouwen vooraan!
Samen strijden
voor een ander bestaan!

LANDELIJKE DEMONSTRATIE
Manifestatie op de Dam 15.00
Aansluitend demonstratie
Strijdbare toespraken
Cultureel programma

www.8maartAmsterdam.nl
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111 jaar geleden, in 1911, werd de eerste Internationale Vrouwendag gehouden in verschillende landen.
b
Vrouwen streden tegen honger, onderdrukking en voor vrouwenkiesrecht. Ook dit jaar gaan vrouwen op Internationale Vrouwendag wereldwijd de straat op. In Amsterdam organiseert het comité voor de 11de keer een
demonstratie op 8 maart. Sluit je aan!
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De meerderheid van de alleenstaande moeders leeft in armoede.
Moeders zonder papieren, vaak
werkzaam in de huishouding of als
oppas zijn daarnaast rechteloos, net
als hun kinderen. Er is sprake van een
crisis van het burgerlijk gezin.

8 maart strijddag! 8 maart vRIJ!
Vrouwen vooraan!
De coronapandemie heeft in wisselwerking met de economische- en
financiële crisis de levens van vrouwen op zijn kop gezet. Terwijl geweld
en armoede in gezinnen toenam,
moesten vrouwen in de schoonmaak,
zorg en vele andere sectoren vechten
voor de meest basale beschermingsmiddelen.

Dit terwijl grote bedrijven miljarden
toegeschoven krijgen en superrijken
geen of nauwelijks belasting betalen.
De inflatie doet de lonen verdampen,
terwijl de prijzen van boodschappen,
energie en huren de
pan uit rijzen.

De toeslagmoeders zorgden voor de
val van Rutte III, maar onder Rutte IV
moeten zij nog steeds strijden voor
compensatie.

Volledige compensatie van de toeslagouders!
Vechten voor een beter bestaan
Wereldwijd komt het verzet van vrouwen en meisjes tot bloei. Tegen hun
dubbele uitbuiting en bijzondere
onderdrukking, die het gevolg is van
kapitalisme en imperialisme.

Lonen omhoog!
14 euro minimumloon Nu!

Vrouwen worden net als mannen uitgebuit, maar door de verantwoordelijkheid voor het gezin wordt arbeid
van vrouwen veel lager- of niet betaald. De onbetaalde huishoudelijke arbeid van vrouwen wordt als een
privézaak beschouwd, maar dit zijn
taken voor de samenleving als geheel.

Onderdrukking van vrouwen
De bijzondere onderdrukking is ook
de controle over seksualiteit van- en
geweld tegen vrouwen. Onderdrukking is een heel systeem van “ketenen
van de burgerlijke moraal“ die werken via tradities, rolpatronen, godsdiensten en morele denkbeelden.

Stop geweld
tegen vrouwen NU!

Tegen de internationale ruk
naar rechts van regeringen

gratis kinderopvang!

Woonlasten omlaag!
van arbeiderslonen
moet je kunnen wonen

Vrouwen staan op tegen racisme
en fascisme. Tegen extreem rechtse
partijen als FvD en PVV die vrouwenrechten, de rechten van mensen van
kleur en arbeidersrechten vertrappen met geweld en intimidatie als
methodes.

Voor een verbod op fascistische en racistische
partijen en organisaties en hun propaganda

Er is sprake van veelvuldige discriminatie op grond van het geslacht en
seksisme wordt ingezet als methode
om het zelfbewustzijn van vrouwen
en meisjes te ondermijnen. Het seksueel misbruik bij de Voice of Holland staat niet op zichzelf. Seksueel
geweld en femicide zijn aan de orde
van de dag. Iedere 9 dagen sterft een
vrouw als gevolg van geweld.

Vrouwen strijden massaal
tegen milieuvernietiging
en voor een wereld
zonder oorlog
We nemen geen genoegen met
tijdelijke toegevingen, maar strijden
voor radicale maatschappijverandering waar de mens centraal staat en
niet de winst. Waar de mensen die
het werk doen regeren en niet het
kapitaal.

Vrouwen staan op tegen extreem
rechtse regeringen.
Zoals in Iran, waar vrouwen al 43
jaar vechten tegen het Islamitische
Regime, dat met de verplichte hoofddoek het
vrouwenlichaam en het
geweld tegen vrouwen bedekt. Zij strijden
voor gelijke rechten
voor vrouwen en mannen, voor de val van
het regime en de scheiding van kerk en staat.
In Afghanistan strijden vrouwen tegen het fascistische
Talibanregime, dat door de VS opnieuw in het zadel is geholpen.

In India hadden vrouwen een belangrijke rol in de succesvolle protesten
van 250 miljoen boeren en arbeiders
tegen het fascistische Modi-regime.
In Turkije en Rojava strijden vrouwen tegen de
onderdrukking en de
bombardementen door
het Erdogan regime
en de aanvallen van IS.
Er zijn VN verdragen
gesloten om geweld tegen vrouwen uit te bannen, zoals bijvoorbeeld
het
Istanbulverdrag.
Alleen door de strijd van vrouwen
zélf kan naleving van dergelijke verdragen worden afgedwongen.

Voor een bevrijde vrouw in een bevrijde maatschappij
Op naar de 3e Wereldvrouwenconferentie
van basisvrouwen!
Actieve vrouwen uit meer
dan 60 landen bereiden
op dit moment de Wereldvrouwenconferentie
van
basisvrouwen voor. Deze
zal plaatsvinden in Tunis, de
hoofdstad van Tunesië, van
3-10 september 2022.

Je donatie is onmisbaar!
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