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8 MAART LANDELIJKE DEMONSTRATIE EN
MANIFESTATIE IN AMSTERDAM
Op donderdag 8 maart 2018 wordt in het kader van Internationale Vrouwendag
een demonstratie en manifestatie georganiseerd door het 8 maartcomité
Amsterdam.
Deze dag vieren we met een demonstratieve optocht van vrouwen vanaf de
Dam naar de Kinkerstraat. Aansluitend is er een feestelijke viering met live
muziek, videopresentatie, toespraak en zelfverzorgd buffet.
HET MOTTO VAN DE 8 MAARTVIERING 2018 IN AMSTERDAM IS

“EEN ANDERE TOEKOMST, EEN BETER BESTAAN!
WEG MET DE OORLOG, VROUWEN VOORAAN!”
Wij gaan op 8 maart elk jaar in Amsterdam de straat op samen met miljoenen
vrouwen in de hele wereld. Wij vieren deze dag elk jaar als strijddag voor de bevrijding
van de vrouw in een bevrijde maatschappij.
In het bijzonder geven we dit jaar aandacht aan jonge vrouwen. Vrouwen worden
net als mannen uitgebuit, maar door de verantwoordelijkheid voor het gezin wordt de
arbeid van vrouwen lager betaald. De zorg voor kinderen en ouderen is een
maatschappelijke verantwoordelijkheid en moet niet op de schouders van vrouwen en
meisjes drukken. In Nederland verdient bijna de helft van de vrouwen niet genoeg om in
het eigen levensonderhoud te voorzien. Dit is een gevolg van de dubbele uitbuiting en
onderdrukking in het kapitalisme. Dit heeft geen toekomst. Jonge vrouwen nemen
verantwoordelijkheid voor een toekomst zonder geweld en onderdrukking!
Stop de fascistische aanvalsoorlog tegen Afrin! Jonge Koerdische vrouwen,
georganiseerd in YPG, strijden heldhaftig tegen ISIS en het Turkse regime. Ze
verdedigen het autonome gebied Rojava. In dit gebied in Noord Syrië wordt een
maatschappij opgebouwd wordt waar mannen, vrouwen en verschillende
bevolkingsgroepen gelijkberechtigd samenleven. De steun vanuit Nederland in hun strijd
is van levensbelang! Hier worden onschuldige vrouwen en kinderen vermoord.
Nederland is solidair! Wereldwijd staan vrouwen op tegen de extreem reactionaire
regeringen met hun seksisme en racisme, tegen onderdrukking van vrouwen,
vrouwenhandel, geweld en onderdrukking op basis van geloof en overleefde tradities.

Wanneer

: donderdag 8 maart 2018, 17:30-21:30.

Waar

: verzamelen op de Dam vanaf 17:30, fakkeloptocht vanaf 18:30,
in café Belcampo vanaf 19:00, Tollensstraat 60, 1053 RW Amsterdam.

Wat

: programma op de Dam en een programma in de zaal met korte
toespraak, buffet, zang, videopresentatie van wereldvrouwen en live
muziek met internationale koor Vengroz, Klezmagic en Roman Ensemble.

Meer info

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

Contact

: Jane Possel 06-24147710, Natasha 06-34340608

