Vrouwen botsen op kapitalisme, imperialisme en religieus
fundamentalisme; allen uitingen van een aftands patriarchaal model!

Op 8 maart, internationale dag van de vrouw, zetten we de strijd verder voor het bereiken van de droom van
emancipatie.
Wij vervoegen de wereldwijde vrouwenbeweging die strijdt voor de vernietiging van de ketens der verdrukking en voor
de bevrijding van ons ontelbaar aantal onderdrukte zusters.
Twee derde van al het werk op in de wereld wordt gedaan door vrouwen maar zij zien slechts 10% van de inkomsten en
hebben slechts 1% van al de goederen in handen. 70% van de armenbevolking is vrouwelijk. Dit is waarom deze
vrouwen de vraag naar hun wording stellen.
In 2014 is de staat nog altijd medeplichtig aan georganiseerd geweld, zij het sociaal of huiselijk. Eén derde van de
globale vrouwelijke bevolking is hier slachtoffer van.
Verkrachting, moord, eergerelateerd geweld, gedwongen prostitutie, vernederingen, beledigingen en bedreigingen
nemen niet af. Het lichaam van de vrouw wordt meer dan ooit uitgebuit als een ‘consumptiegoed’. Politieke en
religieuze machten bedekken naar eigen believen het vrouwenlichaam onder de mom van culturele, traditionele,
mediatieke of economische noden. De toename van de vraag in sekshandel en seksistische publicaties geeft aan ons
lichaam, dag na dag, een commerciële waarde.
Een nieuwe oorlog tussen de imperialistische machten is afgekondigd, geworteld in het patriarchaal kapitalistisch
systeem. Deze oorlog, die zich voordoet in naam van de vrijheid en democratie speelt zich voornamelijk af in de derde
wereld en ten koste van de vrouwen die er het eerste slachtoffer van zijn.
Deze uitwassen bekrachtigen de onmiskenbare verspreiding van de Shariawet in Afghanistan en in Irak, de legitimering
van polygamie in Libië, de toename van genitale verminking in Egypte, het herinstellen van bestraffing van vrouwen
door lynching in Syrië en Tunesië en uiteraard de alomtegenwoordige gedwongen hijab.
Wij, vrouwen, vertegenwoordigen de meest economische, volgzame en winstgevende arbeidskracht. Nochtans noemt
men ons ‘huisvrouwen’. Een terminologie die de uitbuiting camoufleert. En wanneer we samenkomen om te strijden
voor verandering, worden we geconfronteerd met islamistische regimes die van ons het eerste slachtoffer maken.
In het hart van deze oorlog, kunnen we niet anders dan vaststellen dat vrouwen een regelrechte tragedie doormaken.
Nochtans nemen zij moedig deel aan een project voor de verandering van de samenleving. Ondanks alles, hebben ze
weeral enkel de keus tussen slecht en erger. Langs de ene kant religieus fundamentalisme en langs de andere kant
kapitalistisch imperialisme dat geen enkele toekomst biedt aan vrouwen en aan de mensheid.
Binnen deze twee reactionaire modellen, vormen de vrouwen een leger van arbeidsters dat onmisbaar is voor de
werking van dit systeem van onderdrukking en uitbuiting.
Nochtans, wanneer vrouwen de arena zouden binnenstappen om voor hun emancipatie en die van de mensheid te
strijden, zouden ze in staat zijn een nieuwe wereld op te bouwen die de verrotte obstakels van hat patriarchaat
vernietigd en hun een rol in de geschiedenis zou geven. Door de revolutionaire internationale strijd tegen de
reactionaire, seksistische krachten, zullen wij, vrouwen, eindelijk vrij kunnen leven. Wij zullen de vrouwen die met
kracht binnenshuis, in fabrieken, velden, straten en bordelen gehouden worden kunnen bevrijden.
Het is enkel door deze strijd dat vrouwen tot hun emancipatie zullen kunnen komen en uiteindelijk een samenleving
zonder uitbuiting en onderdrukking zullen kunnen opbouwen.
Vrouwen zullen enkel zichzelf emanciperen door het omverwerpen van de reactionaire en patriarchale machten. Dit is
waarom we alle moedige vrouwen en mannen oproepen om deel te nemen aan onze actie, op 8 maart, internationale
dag voor de strijd van de vrouw, in Brussel
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