Internationale Vrouwendag

Een andere toekomst, een beter bestaan,
Weg met de oorlog, vrouwen vooraan!
De strijd tussen imperialistische machten en invloedsferen heeft meer
dan 71 miljoen mensen op de vlucht gedreven vanwege oorlog, honger
en milieuvernietiging. De verschillen tussen arm en rijk blijven groeien.
Inmiddels bezitten 26 miljardairs net zoveel als de armste helft van de
wereldbevolking. Multinationals betalen steeds minder belasting en de
Nederlandse regering creëert voor hen nog steeds een belastingparadijs.
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In 1910 riep Clara Zetkin tijdens de Internationale Socialistische Vrouwenconferentie in Kopenhagen op om Internationale Vrouwendag te
organiseren. Ter herinnering aan moedige vrouwen van het revolutionaire jaar 1917 in Rusland en aan de baanbrekende successen voor de
bevrijding van de vrouw in het socialisme werd in 1921 besloten om
Internationale Vrouwendag in het vervolg altijd op 8 maart te vieren.

Je donatie is onmisbaar!
NL56 ASNB 0707 802946
t.n.v. J.C.A. Possel e/o N.I. Skoraia
o.v.v. ‘8 maartcomité Amsterdam’

Contact: 06-24147710 (Jane)
E: 8maartcomité@gmail.com
W: www.8maartAmsterdam.nl
Facebook: /8maartAmsterdam

zondag 8 maart 2020

8 maart strijddag! 8 maart vrij!
Voor een bevrijde vrouw
in een bevrijde maatschappij!
Madrid, Spanje, 2019
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C o m i t é
8 maart
10 jaar!

Verzamelen om 12.00
Demonstratie start vanuit de Dam

Feestelijke bijeenkomst om 16.00
Crea, Nieuwe Achtergracht 170, Amsterdam
entree vrij - eigen bijdrage - internationaal buffet

Live muziek met Roman Ensemble en meer

Er is een sterke feministische beweging
gegroeid die zich keert tegen patriarchale structuren, het machismo en het
geweld dat terug te voeren is op het
koloniale verleden en zorgt voor onderdrukking van vrouwen, de inheemse bevolking en de LGTBIQ+ groep.
Tegen seksisme en racisme
Wereldwijd pakken vrouMeToo
wen seksueel geweld aan #
onder het motto #MeToo.
De Women’s March tegen de vrouwvijandige Amerikaanse president Trump,

Vrouwenstaking, Zwitserland, juni 2019

Argentinië, 2019

Tegen patriarchale structuren
en koloniale verleden
Onder het motto
enos
#NiUnaM
#NiUnaMenos (niet één
meer)
demonstreren
en staken miljoenen vrouwen vanaf
2015 in Argentinië, Peru, Chili en andere
landen in Latijns- en midden Amerika
tegen geweld tegen vrouwen in verschillende vormen. Van het geweld
van
Chileense
veiligheidstroepen
tot gedwongen sterilisaties in Peru.

Women’s March, Amsterdam 2019

tegen seksisme en racisme bracht
5 miljoen mensen op de been en is
uitgegroeid tot een wereldwijde beweging. Onder Trump is de VS een
anti-abortusguerilla gestart in de VN.
Voor veilige en gratis abortus!
In Latijns-Amerika en het Caribisch
gebied belanden er circa 760 duizend
vrouwen in noodsituaties in het ziekenhuis ten gevolge van onveilige abortussen, waardoor vele zelfs sterven.
Vrouwen staan op voor een wereldwijd recht op veilige en gratis abortus!

vrouwen tot 20% lager
betaald dan mannen!
Vrouwen werken vaker in deeltijd en
met een onzeker contract. Bijna de
helft van de vrouwen verdient niet
genoeg om rond te komen. Na pensionering vervallen veel vrouwen in
armoede. Tegelijkertijd doen ze het
overgrote deel van de onbetaalde
arbeid. Onbetaalde arbeid die toeneemt door de bezuinigingen in de
zorg. Vrouwen worden net als mannen
uitgebuit, maar door de verantwoordelijkheid voor het gezin wordt de arbeid van vrouwen – vaak in typische
vrouwenberoepen – lager betaald.

Van Hong Kong tot Chili zijn er vastberaden opstanden en stakingen tegen
onderdrukkende regimes, armoede en
oorlog. In Iran verbinden sterke arbeidersgevechten zich met de politieke
gevechten tegen het fascistische regime
en tegen imperialistische inmenging
van de VS en andere landen, zoals
Nederland dat in de strijd om grondstoffen en invloedssferen een oorlogsschip naar de straat van Hormuz heeft
gestuurd. Vrouwen strijden moedig
mee tegen alle vormen van staats-sociaal en huiselijk geweld en tegen de
gedwongen sluier als kern van het
staatsgeweld. Solidariteit met de vrouwen van Iran! Stop de oorlogsstokers!

Campagneposter. 40 jaar vrouwenstrijd in
Iran tegen verplichte hoofddoek, Iran, 2019

In Noord-Syrië, Rojava, speelden
en heeft het noordelijk gebied bezet en
vrouwenverdedigingseenheden een
voert moordpartijen uit. Er wordt moedig
belangrijke rol bij de bevrijding van
strijd geleverd tegen deze inval.
het fascistische ISIS.
De vrouwen in Rojava verdien
rouwe
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De Koerdische vrounen onze steun! Defend Rojava!
S
!
wen putten hierbij uit
in rojava
40 jaar ervaring in de
strijd tegen onderdrukking, kapitalisme
en overleefde tradities. Met energie en
grote wilskracht zetten zij belangrijke
stappen vooruit voor de bevrijding van
de vrouw, voor democratie en vrijheid.
Het fascistische Erdogan regime is in
oktober 2019 Rojava binnen gevallen

8 maart 2019, Turkije

Geweld tegen vrouwen vindt iedere
dag plaats, in de hele wereld, óók in
Nederland. In Nederland krijgt 45%
van de vrouwen te maken met lichamelijk of seksueel geweld. In 2018
werden hier 43 vrouwen vermoord.
Wereldwijd gaan vrouwen de straat
op tegen geweld en onderdrukking.

Rome, Italie, 8 maart 2019

Vrouwen staan op tegen geweld en onderdrukking

