Internationale Vrouwendag
Maandag 8 maart 2021
amsterdam
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Leve de internationale strijd van vrouwen
tegen oorlog, geweld, uitbuiting, racisme en fascisme!
Voor brood en rozen! 110 Jaar geleden, in 1911 werd de eerste Internationale Vrouwendag gehouden in verschillende landen. Vrouwen streden
tegen oorlog, honger en onderdrukking en voor vrouwenkiesrecht. Ook
dit jaar gaan vrouwen wereldwijd op
Internationale Vrouwendag de straat
op. In Amsterdam organiseert het
comité voor de 10e keer een demonstratie op 8 maart. Sluit je aan!

Vrijheid en gelijkheid
voor alle mensen
Voor onze rechten
moeten wij vechten
De coronapandemie en de daarop
volgende politieke en economische
crisis en het wanbeleid van regeringen
wereldwijd heeft vrouwen in het bijzonder hard geraakt. Huiselijk geweld
tegen vrouwen steeg, rolpatronen
werden pijnlijk zichtbaar toen kinderen thuis kwamen te zitten. Wereldwijd verloren miljoenen vrouwen hun
baan en dagelijkse inkomsten.

Stop geweld tegen vrouwen - nu!
Stop eerwraak tegen vrouwen - nu!
Stop uitbuiting van vrouwen - nu!
Stop handel in vrouwen - nu!
Je donatie is onmisbaar!
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Vrouwen zijn opgestaan en in verzet
gekomen! Ze hebben nieuwe erva-

Uma Opo! Yu no a fu frede!
= Vrouwen! Sta op!
Wees niet bang!
ringen opgedaan in hun strijd en
ze hebben zich aaneengesloten. De
strijdlust van de vrouwenbewegingen heeft wereldwijd haar nieuwe
kracht getoond. Ze zetten hun strijd
voort ondanks de coronamaatregelen.
Strijdbare vrouwen tonen dat er geen
ruimte is voor racisme en fascisme.
Vrouwen zijn opgestaan, zijn in verzet
gekomen en hebben zich verbonden!

Jin Jiyan Azadi!
Vrouwen Leven Vrijheid!
Op 8 maart 2021 roepen wij ieder
op naar Amsterdam te komen om
op Internationale Vrouwendag onze
strijdlust te laten zien! Sta op, kom in
verzet en verbind!

Voor radicale gelijkwaardigheid!
Voor radicale gender vrijheid!
Voor radicale zelfbeschikking
over eigen lichaam & leven!
Contact het 8 maartcomité
Tel: 06-24147710 (Jane)
E: 8maartcomité@gmail.com
W: www.8maartAmsterdam.nl

