TOESPRAAK 8 MAARTCOMITE
AMSTERDAM, 8 MAART 2012.

Waarom vieren wij een Internationale Vrouwendag ?
Veel vrouwen en meisjes voelen zich nu niet onderdrukt, zijn geëmancipeerd.
Vrouwen hebben de afgelopen eeuw gestreden voor gelijkheid, voor een beter
bestaan, voor vrede, voor bevrijding van vrouwen.
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We leven nog steeds in een wereld waar vrouwen worden onderdrukt,
mishandeld, onder zware druk moeten werken, waar zwangere vrouwen worden
gediscrimineerd.
Het kabinet Rutte is achter gesloten deuren bezig bovenop de 18 miljard nog
eens vele miljarden aan bezuinigingen in het vat te gieten.
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B E T E K E N T DI T V O O R V R O U W E N ?

Armoede onder vrouwen en kinderen is in Nederland anno 2012 een actueel feit.
Sterker nog, armoede wordt steeds duidelijker. Kinderopvang wordt
onbetaalbaar. Vrouwen stoppen met werken omdat ze het niet meer kunnen
betalen. Zorg en het onderwijs – dat zijn sectoren waar veel vrouwen werken,
waar veel wordt bezuinigd. Vrouwen worden bedreigd met ontslag.
Gemeentebestuurders vinden dat veel van dit soort werk wel door vrijwilligers
gedaan kan worden. Als gevolg van bezuinigingen wordt betaald werk van
vrouwen naar een onbetaalde baan verschoven.
Volgens de laatste rapport van Centraal Bureau Statistiek is de economische
zelfstandigheid van vrouwen in Nederland in tussen 2005 en 2009 niet verbeterd
in vergelijking met die van mannen. In Nederland verdienen vrouwen gemiddeld
20% minder dan mannen. Het Europees gemiddelde is 15%.
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SA M E N T E V E C H T E N V O O R O N Z E R E C H T E N W O R D E N V RO U W E N S T E R K E R .

Tegen dreigende ontslagen en loonverlaging hebben thuiszorgvrouwen zelf een
actiecomité opgezet en stakingen doorgevoerd. Actievoerende thuiszorgwerkster
vertelt ons in Rotterdam: “De meeste werksters zijn alleenstaande moeders met
kinderen die zo hun hoofd boven water proberen te houden.. nou, die worden er
nu afgehakt, die hoofden”.
Schoonmaaksters strijden o.a. om de eerste dagen betaald te krijgen als ze ziek
zijn. Ze strijden voor betere werkomstandigheden en een lagere werkdruk.
Jarenlang moesten ze steeds harder werken in minder tijd. Waar voorheen 8
mensen werkten, zijn er nu nog maar 4. Nu hebben ze schoon genoeg van! Sinds

2010 voeren ze protestacties. Dit jaar houden ze de staking die inmiddels meer
dan 9 weken duurt.
Vrouwen over de hele wereld komen in opstand tegen uitbuiting en
onderdrukking en de vernietiging van het milieu. Vrouwen in het Japanse
Fukushima staan ook vooraan voor de ontgifting van het gebied en het evacuatie
van de kinderen.
Oorlog in Iran en Afganistan. Grootste klappen worden door vrouwen
opgevangen.
Ik wil een citaat voorlezen, kijk of je deze situatie herkent:
“De moderne kapitalistische maatschappij verbergt in haar binnenste een groot aantal gevallen van armoede en
onderdrukking die niet meteen in het oog springt. De uiteengerukte gezinnen van middenstanders, handwerkers,
arbeiders, klerken en lagere ambtenaren hebben onuitsprekelijk te lijden en kunnen zelfs in de beste tijden de eindjes
maar nauwelijks aan elkaar knopen. Miljoenen en miljoenen vrouwen leiden in dergelijke gezinnen een leven van
huisslavinnen, die moeten proberen het gezin aan het eten en in de kleren te houden … en bezuinigen op alles – behalve
op hun werk. Uit deze vrouwen rekruteert het kapitaal het liefst zijn huiswerksters, die bereid zijn om tegen een
monsterachtig lage betaling voor zichzelf en voor haar gezin ‘iets bij te verdienen’ . De slavernij, de lijfeigenschap en het
kapitalisme wat dat betreft precies eender. Alleen de vorm van de uitbuiting verandert, de uitbuiting zelf blijft.”
Deze tekst is 99 jaar gelden geschreven, maar nog steeds actueel. Dat betekent
dat ons strijd is nog niet gestreden.
Op 8 maart vieren wij Internationale Vrouwendag. Deze dag was in 1910 als een
strijdmiddel door Clara Zetkin voorgesteld. In 1911 was het voor het eerst
gevierd in 5 landen en 1912 was het voor het eerst in Nederland! Toen streden
onze vrouwen voor Brood En Rozen!
Belangstelling voor 8 maartviering van de internationale solidariteit van vrouwen
wordt steeds groter in de afgelopen 3 jaar in Nederland. 8 maartcomite zoekt en
verbindt verschillende vrouwenorganisaties in Nederland. Op deze dag samen
met vrouwen uit verschillende steden laten wij ons op straat zien en horen.
Internationale samenwerking en de onderlinge solidariteit is heel belangrijk voor
ons. Vorig jaar in Venezuela vond 1ste Wereldvrouwenconferentie plaats
georganiseerd door gewone vrouwen uit de hele wereld, geheel op eigen kracht.
Dit is de bewijs dat vrouwenbeweging groeit en leert van elkaars ervaringen.
Nederland heeft actieve bijdrage geleverd aan de organisatie waar wij erg trots
op zijn!
Wij vieren Internationale Vrouwendag 2012 feestelijk, warm en strijdbaar, en
internationaal!
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vóó r g elijk e rechten va n v ro uwen op a lle terreinen van het lev en!
óó r eco no m ische z elfs ta nd ig heid en vóó r z elfb eschikkings recht!
v rouwen vó ór v red e!
vóó r interna tio na le s o lida riteit va n v ro uwen!

