
Door de strijd 
tussen imperialis-
tische machten 
om grondstoffen 
en invloedssferen 
is een recordaan-
tal van 60 mil-
joen mensen op 
de vlucht gedre-
ven vanwege 
oorlog, honger 
en milieuvernieti-
ging. Vluchtende  
vrouwen en kin-

deren zijn vaak degenen die hier-
door het zwaarst getroffen worden. 

 

Voor meer informatie: 06-24147710 8maartcomité@gmail.com 
www.8maartAmsterdam.nl   www.facebook.com/8maartAmsterdam 

 

Doneer voor 8 maart:  bankrekening NL56ASNB0707802946 
t.n.v. J.C.A. Possel e/o N.I. Skoraia o.v.v. ‘8 maartcomité Amsterdam’ 

Het principe ‘Nee, betekent nee’ werd 
na massale protesten in de Duitse 
strafwet vastgelegd. In Argentinië en 
Peru staken vele tienduizenden vrou-
wen en gaan de straat op uit protest 
tegen het dodelijke geweld tegen vrou-
wen, onder de leuze ‘Ni una menos!’  

Meer dan 3,5 miljoen mensen demon-
streerden in de VS en nog eens miljoe-
nen op alle continenten. Vrouwen heb-
ben dit initiatief genomen vanwege 
Trumps seksistische, vrouwvijandige 
woorden en daden, om zijn racistische 
uitspraken, zijn aanvallen op migran-
ten en vluchtelingen, vanwege zijn 
aanvallen op het minimumloon, vak-
bonden en vakbondsrechten en zijn 
plannen om de milieuvernietiging met 
volle kracht door te zetten. 

Op 8 maart gaan vrouwen in de hele wereld de straat op voor rechten van vrou-
wen en meisjes, tegen onderdrukking, voor zelfbeschikkingsrecht, ook in Neder-
land. Doe mee met 8 maart, sluit je aan bij de demonstratie en kom naar de 8 
maart viering!  

 

Demonstratie en 
discussiebijeenkomst 
18.00 uur  verzamelen op de Dam voor fakkeloptocht 
19.30 uur  bijeenkomst in Café Belcampo 
 ingang de Hallen ,Tollensstraat 60 Amsterdam 

Meer informatie:  
8maartcomite@gmail.com | www.8maartAmsterdam.nl 

Internationale Vrouwendag 

8 maart in Amsterdam  

Solidariteit van vrouwen wereldwijd! 

woensdag 8 maart 2017 

Een andere toekomst, 

een beter bestaan 

weg met de oorlog, 

vrouwen vooraan! 



Op 8 maart gaan we 
de straat op samen 
met miljoenen vrou-
wen in de hele we-
reld. Een uiting van 
de internationale 
verbondenheid van 
de strijd van vrouwen wereldwijd. Wij vieren deze dag elk jaar als strijddag voor de 
bevrijding van de vrouw in een bevrijde maatschappij. Internationale Vrouwendag 
is onlosmakelijk verbonden met de klassenstrijd van de arbeidersbeweging. 

8 maart – voor brood én rozen!  
In 1910 riep Clara Zetkin tijdens de 
Internationale Socialistische Vrou-
wenconferentie in Kopenhagen op 
om de Internationale Vrouwendag te 
organiseren. In 1917 gingen op 8 
maart tienduizenden vrouwen de 
straat op in St. Petersburg. Zij gaven 
hiermee het startschot voor de revo-
luties in Rusland. Zo is 1917 het jaar 
van de Oktoberrevolutie geworden 
met baanbrekende successen voor 
de bevrijding van de vrouw in het 
socialisme. Ter herinnering hieraan 
werd in 1921 besloten om Internatio-
nale Vrouwendag in het vervolg altijd 
op 8 maart te vieren. 

In Nederland werken vrouwen 
in de sectoren waar de hardste 
klappen vallen, zoals de zorg. Ze 
krijgen gemiddeld ongeveer 
18% minder betaald dan man-
nen en hebben nog altijd de 
hoofdverantwoordelijkheid in 
het gezin. Tegelijkertijd gaan in 
de strijd tegen de bezuinigingen, 
tegen de afbraak van de zorg en 
in de acties van de schoonmaak 
de vrouwen voorop. 

De grote stakingen van vrouwen (en 
mannen) in Polen en Roemenië zorg-
den ervoor dat de extreem reactionai-
re regeringen nederlagen werden toe-
gebracht.  

Voor een bevrijde 

vrouw in een  

bevrijde  

maatschappij 

Hun strijd 

onze 

strijd  

internatio-

nale 

solidariteit 

Vrouwen willen een samenleving 
waarin vrouwen niet gediscrimi-
neerd, niet uitgebuit en niet on-
derdrukt worden. Er is een diepe wens en groeiende activiteit van veel mensen voor 
een maatschappelijk alternatief. Reactionaire, fascistoïde maatregelen zijn het ant-
woord van veel regeringen. Zoals de aanvallen op en de arrestaties van Koerden en 
leden van de progressieve Turkse partij HDP. Zoals de arrestaties van vrouwen en 
het geweld tegen vrouwen in bijvoorbeeld Iran, India en Pakistan.  

Een voorbeeld is de strijd van het Koerdische volk, zowel in 
Turkije als in Rojava, Noord Syrië. Rojava staat voor de 
vooruitstrevende strijd voor vrijheid en democratie. Rojava 
is een voorbeeld 
van strijd voor 
vrouwenrechten en 
voor de bevrijding 
van de vrouw. Daar 
wordt succesvol 
een democratisch 
zelfbestuur opge-
bouwd, waar vrou-
wen en mannen 
gezamenlijk be-
stuurders zijn. Ro-
java is bevrijd in de 
strijd tegen imperi-
alisten en tegen 
het fascistische en 
het bijzonder 
vrouwvijandige 
ISIS. 


