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8 MAART LANDELIJKE DEMONSTRATIE 

EN MANIFESTATIE IN AMSTERDAM 
Op zondag 8 maart 2015 wordt in het kader van Internationale 

Vrouwendag een demonstratie vanaf de Dam georganiseerd door het 8 

maartcomité Amsterdam.  Aansluitend is er een feestelijke manifestatie 

met optredens, discussies en zelfverzorgd buffet. 

HE T MO TTO  V AN DEZE  8  M AARTVIE RING  2015  IN  AMS TE RD AM  IS   

“VROUWENSTRIJD  TEGEN  CRISISBELEID,  TEGEN  ARMOEDE,  VÓÓR  

INTERNATIONALE  SOLIDARITEIT”!  

ZELF OPKOMEN VOOR ONZE RECHTEN,  TEGEN 

CRISISPOLITIEK  
De crisispolitiek wereldwijd grijpt diep in op het leven van vrouwen. Door de gevolgen 

daarvan lijkt het of we terug gaan naar af wat betreft de economische zelfstandigheid 

en het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen. In Nederland en in andere landen over de 

hele wereld  komen vrouwen in verzet. 

 

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 op onze schouders, tegen dwangarbeid en armoede, 

tegen sloop van sociale voorzieningen, vóór de bevrijding van de vrouw. 

 

In het programma van de demonstratie en manifestatie richten we onze pijlen op de 

armoede en andere gevolgen van het crisisbeleid voor het leven van vrouwen. We 

inspireren elkaar hoe daar tegen te vechten. Vrouwen uit de zorgsector vertellen over 

de strijd tegen regeringsplannen, tegen het vervangen van hun werk door onbetaalde 

arbeid en voor een menswaardig bestaan. Belangrijk is het internationaal voorbeeld van 

de moedige vrouwen in het Midden Oosten en vooral de vrouwen van Kobani. Ze staan 

vooraan in de strijd voor een samenleving met echte democratie waar vrouwen actieve 

rol spelen op alle terreinen van het leven. Hét voorbeeld voor alle progressieve 

vrouwen(bewegingen) in de wereld. 

 

Op 8 maart benadrukken de wederzijdse solidariteit van alle vrouwen en blazen we 

nieuw leven in de strijdbare vrouwenbeweging in Nederland! 

 
Wanneer: zondag 8 maart 2015, 14:00-19:00 

 

Waar: op de Dam vanaf 14:00, vertrek optocht 15:00 en vanaf 16:00 in gebouw HTIB, 

1ste Weteringplantsoen 2C, Amsterdam 

 

Meer info: www.8maartAmsterdam.nl, 8maartcomite@gmail.com 

 

Contact: Jane 06-24147710, Natasha 06-34340608 


