
de 8 maartviering 2014 in Amsterdam wordt georganiseerd door: 
 

8 maartcomité Amsterdam, 8 maartcomité Rotterdam, 8 March Women’s orga-
nisation (Iran-Afghanistan), ATKB-Vereniging van vrouwen uit Turkije in Amster-
dam, FNV Bondgenoten Schoonmaak, HTIB- Turkse Arbeidersvereniging in NL, 
Internationale Vrije Vrouwen Stichting, International Women’s Alliance, Koerdi-
sche Vrouwen Stichting Helin, Pinay sa Holland-Gabriela, Rode Morgen vrou-
wen, SKB-Socialistische Turkse vrouwenvereniging-NL, Vrouwen voor Vrede, 
Vrouw en de Bijstand – EVA, CPI Komala vrouwen, Wereldvrouwenconferentie 

afdeling NL, Yeni Kadin en alle vrouwen die bij 
de voorbereiding helpen. 

 

Voor meer informatie: 
06-24147710/06-20390233 

 

www.8maartAmsterdam.nl 

8maartcomité@gmail.com 

   Brood en rozen 

In 1910 riep Clara Zetkin tijdens de Internationale Socialisti-
sche Vrouwenconferentie in Kopenhagen op om de Inter-
nationale Vrouwen-
dag te organiseren. 
In 1911 werd deze 
voor het eerst in ver-
schillende landen 
gehouden - in Neder-

land in 1912. Op Internationale Vrouwen-
dag in 1915 was  er in Amsterdam een 
indrukwekkende demonstratie tegen de oorlog met ruim 5000 deelneemsters. 
Vrouwen streden in die tijd voor betere werkomstandigheden, voor de acht-
urige werkdag, voor afschaffing van kinderarbeid en voor het vrouwenkiesrecht. 
Tegen de oorlog en de voedseltekorten. Voor brood en rozen! 
Op 8 maart gaan vrouwen in de hele wereld de straat op om de wederzijdse on-
dersteuning en onderlinge solidariteit in de strijd van alle vrouwen vooruit te 
brengen. Doe mee met 8 maart, sluit je aan bij de demonstratie en kom naar 
de 8 maart - 
viering! 
 

 

Clara Zetkin 

Een andere toekomst, een beter bestaan 

Weg met de oorlog, vrouwen vooraan! 

 

 

14.00 uur  bijeenkomst op de Dam 

15.00 uur demonstratieve optocht 
16.00 uur  feestelijke manifestatie 
in gebouw HTIB - 1e Weteringplantsoen 2c 

2014 

 

vóór gelijke rechten van vrouwen op alle terreinen van het leven 
vóór economische zelfstandigheid, vóór zelfbeschikkingsrecht, 

vóór internationale solidariteit van vrouwen, vrouwen vóór vrede 



Op 8 maart gaan vrouwen in de hele 
wereld de straat op voor rechten van 
vrouwen en meisjes, tegen onderdruk-
king, voor zelfbeschikkingsrecht. Ook in 
Nederland laten vrouwen van alle leef-
tijden zich zien en horen op straat om 
te demonstreren tegen het afwentelen 
van de crisislasten op onze schouders, 

tegen armoede, sloop van sociale voor-
zieningen en voor de bevrijding van de 
vrouw. Doe mee met 8 maart, sluit je 
aan bij de demonstratie en kom naar de 
8 maart viering! 

Vrouwen in de zorg gaan voorop in de 
strijd tegen de afwenteling van de cri-
sislasten. Ze organiseren zich in comités 
van Wij zijn de Thuiszorg en Wij zijn de 
zorg. Ze voeren al meer dan drie jaar 
hardnekkig verzet tegen de afbraak van 

de zorg en de aangekondigde 150.000 
ontslagen. Ze organiseren zich zelfstan-
dig en zoeken gezamenlijk de strijd. 
Met steun van cliënten, mantelzorgers 
en andere bezorgde mensen, strijden 
ze voor behoud van voorzieningen en 
voor hun banen. Demonstraties, bezet-
tingen, een tentenkamp, stakingen en 
werkonderbrekingen, de strijd breidt 
zich uit naar steden en dorpen in heel 
Nederland. Ook schoonmaaksters voe-

ren actie en sluiten zich 
aan bij 8 maart. De laat-
ste jaren staakten ze 
vele weken voor hogere 
lonen, betere werkom-
standigheden en meer 
respect. Hierdoor zijn 
ze meer zichtbaar ge-
worden, maar de lonen 
zijn nog steeds veel te 
laag en de werkdruk is 
moordend. Daarom 
voeren ze nu opnieuw 
actie. Ze zijn opgestaan 

om te vechten voor een beter bestaan 
voor henzelf, hun gezinnen en voor alle 
mensen. 

Door de crisismaatregelen van de rege-
ring krijgen gewone mensen het slech-
ter en wordt aan jongeren een goede 
toekomst onthouden. Jonge vrouwen 
zijn slachtoffer van de gevolgen van de 
crisis en van seksisme. We merken dat 
in Nederland steeds meer jonge vrou-
wen deelnemen aan vrouwenstrijd en 
de strijd voor een betere toekomst. 

8 maart de straat op! 

Jongeren sluiten zich aan 

Vrouwen in zorg en  

schoonmaak voorop 

Georganiseerd kun-
nen we strijden. Mei-
den en jongens hiel-
pen mee met de or-
ganisatie van de ma-
nifestatie tegen ge-
weld tegen vrouwen 
in november 2013. 
Ook dit jaar roepen 
we jongeren op om 
zich bij deze strijd 
aan te sluiten en te 
helpen met de organisatie van de inter-
nationale vrouwenstrijddag.  

Bij acties hebben we veel Koerdische 
vrouwen in ons midden. Hun strijd te-
gen de politieke onderdrukking door 
o.a. de Turkse regering gaat hand in 
hand met hun strijd voor de bevrijding 
van de vrouw. Op 9 januari 2013 zijn in 
Parijs Sakine Cansiz, Fidan Dogan en 
Leyla Söylemez in koelen bloede ver-
moord. Zij hebben zich ingezet voor de 
bevrijding van hun volk en voor de be-
vrijding van de vrouw. Nog steeds 
wordt deze moord in de doofpot ge-

stopt. Wij eisen volledige opheldering 
over de moord op deze drie vrouwen!  

Overal ter wereld doen vrouwen erva-
ringen op in hun strijd tegen uitbuiting 
en onderdrukking. Zoals in Bangladesh 
en Cambodja waar vrouwen en meisjes 
zich organiseren en massaal in staking 
gaan tegen de mensonterende omstan-
digheden in de textielfabrieken. In Roja-
va waar de Koerdische vrouwen werken 
en vechten voor een vrije staat tegen 
imperialisme en onderdrukking door 
het Syrische regime. In Iran waar vrou-
wen eisen dat er een einde komt aan 
politieke vervolging. In Afghanistan 
waar vrouwen al jarenlang tegen de 
religieus-fundamentalistische onder-
drukking en tegen de gevolgen van een 
imperialistische oorlog strijden. Vrou-
wen strijden voor een wereld zonder 
imperialisme, zonder kapitalisme, zon-
der racisme, zonder oorlog en geweld. 
We strijden voor een bevrijde vrouw in 
een bevrijde maatschappij.  

We zijn wereldvrouwen 

en strijden internationaal Opheldering van de moord 

op Sakine, Fidan en Leyla 


