
ren. Alleen in de strijd voor een rechtvaardige maat-
schappij kan de oplossing dichterbij worden ge-
bracht. Wij vinden de tijd rijp om de strijd voor de 
werkelijke emancipatie van de vrouw op te nemen.  
 
CLARA ZETKIN: INTERNATIONALE VROUWENDAG 
 

In 1910 riep de socialiste Clara Zetkin tijdens de 2e 
Internationale Socialistische Vrouwenconferentie op 
om Internationale Vrouwendag te organiseren, die in 

1911 voor het eerst werd gehouden. 100 jaar later is de tijd rijp voor 
een opleving van de vrouwenbeweging, met het perspectief een nieuwe 
maatschappij - zonder uitbuiters en zonder mensen die worden uitge-
buit - op te bouwen. Niet de grote monopolies en banken, maar wer-
kende vrouwen en mannen en hun kinderen verdienen een gelukkige 
toekomst!  

In het 8 maartcomité  Rotterdam nemen deel: 
 Alevitische Culturele Vereniging Rijnmond + Europese Democratische Vrouwenbeweging 
(borisim@hotmail.com) + Makibaka-NDFP +  Yeni Kadin (ATIK) (yenikadin@gmail.com) + 
Rode Morgen (vrouwen@rodemorgen.nl) + Voorbereidingsgroep Wereldvrouwenconferen-

tie-NL (info@wereldvrouwenconferentie.nl) + Veksav Vrouwencommissie 
(veksav@hotmail.com)  + World Womens Organisation 8 March - Iran-Afghanistan 
(8march@gmail.com) en alle actieve vrouwen die bij de voorbereiding helpen 

 

Wilt u zich aansluiten bij het 8 maartcomité, of wilt u meer informatie dan kunt 
u contact opnemen met acht-maart-comite@live.nl 

Doe mee met het 8 maart-comité Rotterdam 
 
1. We gaan in Rotterdam de straat op om te zorgen dat Internationale 

Vrouwendag en de strijd voor de bevrijding van de vrouw weer gaan 
leven en om de stem van vrouwen te laten horen! 

2. We nodigen uit om deel te nemen aan het 8 maart-comité: personen en 
(vrouwen)organisaties die mee strijden voor de bevrijding van de 
vrouw, voor gelijke rechten, tegen seksisme, tegen geweld tegen vrou-
wen, tegen discriminatie, tegen apartheid,  tegen religieus fundamenta-
lisme, tegen oorlog, tegen racisme en fascisme en voor een maatschap-
pij zonder uitbuiting en onderdrukking. 

3. We zijn een democratische organisatie met een democratische strijdcul-
tuur. We respecteren elkaars levensbeschouwing. 

4. We organiseren ons  financieel en organisatorisch onafhankelijk en zelf-
standig, omdat we zelf willen bepalen wat voor leuzen we meedragen, 
welke standpunten we naar buiten brengen, welke pamfletten we uitge-
ven en welke affiches we maken. 

 

DEMONSTREER MEE OP INTERNATIONALE VROUWENDAG! 

Clara Zetkin 

VROUWEN IN STRIJD 
TEGEN RACISME, OORLOG EN CRISISBELEID 

VROUWEN VOORAAN VOOR EEN BETER BESTAAN! 
Op 7 maart 2010 organiseert het acht maart-comité Rotterdam een 
demonstratie en een feest om Internationale Vrouwendag te vieren on-
der de leuze: “Vrouwen in strijd tegen racisme, oorlog en crisis-
beleid - Vrouwen vooraan voor een beter bestaan!”. Om 14.00 
uur verzamelen we voor het stadhuis aan de Coolsingel in Rotterdam en 
van daaruit gaan we in een demonstratie naar het Binnenwegplein. 
Daarna gaan we naar het Alevitisch Cultureel Centrum, waar van 16.00-
19.00 uur een feest is met toespraken, discussie, stands, optredens, 
zang en dans en een buffet met hapjes uit verschillende landen. 

Rotterdam 
Demonstratie 
14.00 uur verzamelen 
voor het stadhuis Rotterdam 

Feest en discussie 
 

Alevitisch Cultureel Centrum 
Vijverhofstraat 27 

Rotterdam 16.00-19.00 uur 
muziek zang dans toespraken 

2010 
Internationale 
Vrouwendag 

Zondag 7 maart 



We roepen jullie op om je op 7 
maart aan te sluiten bij de demon-
stratie en het feest in Rotterdam 
om gezamenlijk van Internationale 
Vrouwendag een strijddag maken! 
 
VROUWEN VOORAAN –  
VOOR EEN BETER BESTAAN! 
 
De regering gebruikt de crisis om 
verslechteringen versneld door te 
voeren. Het is voor vrouwen de 
hoogste tijd om de koppen bij el-
kaar te steken voor een mens-
waardig leven en voor een mens-
waardige toekomst voor ons en 
onze kinderen. De regering wil al-
les wegstrepen wat voor gewone 
werkende gezinnen van belang is. 
Of het nu gaat om de mogelijkheid 
voor jongeren om te studeren, 
vast werk te vinden of om de pen-
sioenleeftijd van 65 jaar: de rege-
ring gooit alles van waarde voor 
gewone mensen op de schroot-
hoop. Ze willen de zorg omvormen 
tot een winstfabriek, waarbij de, 
hoofdzakelijk vrouwelijke, 
collega’s te maken krijgen met 
ontslagen, loonsverlagingen en 
pulpcontracten. Er is sprake van 
een moordende werkdruk en zelfs 
een goede verzorging van de pati-
enten wordt onmogelijk gemaakt. 
Onderdelen van de zorg die geen 
winst opleveren worden domweg 
weggestreept. Daar draaien ver-
volgens de vrouwen voor op, om-
dat de hoofdverantwoordelijkheid 
voor de verzorging van het gezin 
en voor oudere en zieke familiele-
den ook in Nederland in dit sys-
teem bij de vrouw ligt. Dat is geen 
weg naar de toekomst, maar terug 

naar het verleden. Daarom organi-
seren vrouwen zich (zie 
www.zorgcrisis.info), want wan-
neer we samen komen, begint 
voor ons een nieuwe dag! 
• Gelijk loon voor gelijk werk! 
• Verkorting van de arbeidstijd 

met behoud van het volle loon 
voor vrouwen en mannen! 

• Gegarandeerde, goede en gratis 
kinderopvang! 

• Gratis openbare gezondheids-
zorg! 

• Lonen en uitkeringen omhoog! 
• Volwaardige banen en inkomens 

voor iedereen! 
 
HUN STRIJD, ONZE STRIJD 
INTERNATIONALE SOLIDARITEIT! 
 
Op de hele wereld woeden meer 
dan 100 oorlogen. Met name ook 
vrouwen en kinderen zijn het 
slachtoffer van imperialistische 
oorlogen. Hun aandeel in de 
vluchtelingenstromen is 80%. 
Vrouwen strijden tegen oorlog en 
vrouwen nemen ook deel in de 
bevrijdingsstrijd, die gericht is te-
gen onderdrukking, bijvoorbeeld in 
Palestina, de Filippijnen, Irak, 
Iran, Afghanistan, Congo, Turkije 
– wereldwijd. Toen dertig jaar ge-
leden het religieus-fundamentalis-
tische regime in Iran aan de 
macht kwam, waren de vrouwen 
het eerste doelwit. Het verplicht 
dragen van de sluier en andere 
vormen van discriminatie tegen 
vrouwen zijn slechts enkele van 
de dagelijkse praktijken van het 
misdadige regime. Desondanks 
zijn de Iraanse vrouwen nooit op-
gehouden met hun strijd hierte-

gen. In Turkije 
strijden de ar-
beidersvrouwen 
van TEKEL zij 
aan zij met de 
mannen, nu al 
twee maanden 
op straat in An-
kara, de hoofd-
stad van Turkije 
tegen ontslagen 
en privatisering. De vrouwen 
strijden niet alleen voor hun eigen 
belang, maar voor alle arbeiders 
die in deze tijd gedupeerd worden 
door de economische crisis. 
• Leve vrouwensolidariteit! 
• Weg met onrechtvaardige 
 oorlog! 
• Vrouwen steunen elkaar inter-

nationaal in hun strijd tegen uit-
buiting en onderdrukking! 

 
STOP GEWELD 
TEGEN VROUWEN! 
 
In de hele wereld worden vrou-
wen alleen al op grond van hun 
geslacht onderdrukt en gediscri-
mineerd. Lichaam en seksualiteit 
van vrouwen worden met geweld, 
met wetten, met de ketenen van 
aan de ene kant ‘traditionele’ ge-
woonten en aan de andere kant 
‘moderne’ waan over schoonheid 
en jeugd veracht, gepijnigd of 
zelfs te koop aangeboden. De 
moderne media maken prostitu-
tie, pornografie en perversie tot 
een internationaal product. 
• Stop mensenhandel! 
• Voor wettelijke, sociale en eco-

nomische gelijkberechtiging 
van vrouwen! 

NEEM DEEL AAN DE 
WERELDVROUWENCONFERENTIE 
 IN VENEZUELA 2011 
 
Vrouwen uit Venezuela, Duits-
land, Ecuador en Argentinië heb-
ben het initiatief genomen tot de 
organisatie van een Wereldvrou-
wenconferentie van basisvrou-
wen. Een initiatief dat wij van 
harte ondersteunen. 
Wereldwijd worden alle vrouwen 
die willen strijden voor een betere 
wereld, opgeroepen voor deze 
Wereldvrouwenconferentie die in 
2011 in Venezuela zal plaatsvin-
den. In dat jaar komen we uit alle 
hoeken van de wereld bijeen om - 
100 jaar na de eerste Internatio-
nale Vrouwendag - de vrouwenbe-
weging internationaal een nieuwe 
impuls te geven. De eerstvolgende 
voorbereiding in Nederland is op 
20 maart in Utrecht. Wilt u mee-
doen of meer informatie: 
info@wereldvrouwenconferentie.nl  
 
WAAROM ONS ALS VROUWEN 
ORGANISEREN? 
 
Wie zal de tijd nemen om voor 
een betere toekomst te strijden, 
als vrouwen het zelf niet doen? 
Zonder vrouwen kan de strijd niet 
gevoerd worden. Dat hebben 
vrouwen laten zien in de oorlog, 
in het verzet tegen fascisme, in 
de bevrijdingsstrijd en in deelna-
me en ondersteuning aan stakin-
gen van werkenden wereldwijd. 
Vrouwen zijn onmisbaar in de 
strijd voor een ander bestaan. 
Daarom moeten wij ons organise-


