


112 jaar geleden, in 1911, werd de eerste Internationale 
Vrouwendag gehouden in verschillende landen. Vrouwen
streden tegen honger, onderdrukking en voor vrouwen-

kiesrecht. Ook dit jaar gaan vrouwen op Internationale
Vrouwendag wereldwijd de straat op.  In Amsterdam organiseert
het comité voor de 12de keer een demonstratie op  8 maart. 
                                          Sluit je aan! 

Al meer dan een jaar woedt er een 
oorlog in Oekraïne. Een onrechtvaar-
dige imperialistische oorlog van bei-
de kanten. Van Rusland tegenover 
de VS en Europa om invloedssferen 
en de rijkdommen van Oekraïne. 
Ten koste van tienduizenden burger- 
slachtoffers en soldatenlevens. 

Ondanks gewelddadige onderdruk-
king strijden vrouwen in Rusland in 
het comité van soldatenmoeders en 
het feministisch anti-oorlogsverzet 
tegen de mobilisatie van jongens 
en de onrechtvaardigheid die er 
mee gepaard gaat. De Internationale 
Vrouwenbeweging heeft haar wortels 
in het verzet tegen de voorbereiding-
en van de Eerste Wereldoorlog. Ook 
nu is het onmetelijk lijden van de 
bevolking niet te verdragen. 

Door de oorlog in Oekraïne zijn de 
prijzen van energie en voedsel enorm 
gestegen. Soms verdubbeld of ver- 
drievoudigd. Dat is geen natuurwet, 

maar kapitalistische prijsopdrijving. 
Waar gezinnen in de kou zitten, 
maakt Shell een recordwinst van 38 
miljard euro en neemt het vermo-
gen van miljardairs in de voedsel- en 
energiesector elke dag met bijna 600 
miljoen dollar toe. 

In steeds meer sectoren wordt er 
gestaakt voor hogere lonen. De 
gevolgen van de inflatie treft vrou-
wen als eerste. Hun lonen zijn lager 
omdat hun arbeid lager gewaardeerd 
wordt door hun verantwoordelijk-
heden in het gezin. 

Bovendien werken vrouwen vaker in 
deeltijd omdat er steeds meer verzor-
gende taken op hun schouders ge-
legd worden. De lonen moeten niet 
alleen meestijgen met de inflatie, 
maar ook verder verhogen. Vrouwen 
willen leven en niet alleen overleven. 
Dat geldt in het bijzonder voor de 
toeslagmoeders, die nog steeds niet 
zijn gecompenseerd. 

Vorig jaar zijn opnieuw 43 vrouwen 
vermoord in Nederland. Dat is bijna 
iedere 8 dagen een moord op een 
vrouw, meestal door een (ex) part-
ner of bekende. Nog steeds wordt 
dit door de regering niet onderkend 
als femicide en afgedaan als een in-
dividueel probleem, als familiedra-
ma of huiselijk geweld. Vrouwen die 
hulp zoeken, komen allerlei obstakels 
tegen en blijven maandenlang 
zonder hulp tot het ergste gebeurt. 

De staat negeert ook andere vor-
men van vrouwensterfte, zoals in de 
medische wetenschap, waar vrou-
wen onnodig overlijden omdat veel 
medicijnen en behandelingen uit 
winstbejag alleen getest worden op 
mannen. 

Meer dan de helft van de meisjes 
krijgt te maken met ongewenst sek-
sueel gedrag. Eén op de twee vrou-
wen krijgt op het werk te maken met 
seksueel overschrijdend gedrag. 

Geweld tegen vrouwen is een on-
derdeel van de bijzondere onder-
drukking van vrouwen in de kapi-
talistische maatschappij. We eisen 
maatregelen van de regering om het 
geweld tegen vrouwen te stoppen 
en strijden voor radicale maatschap-
pijverandering waar de mens cen-
traal staat en niet de winst. Waar de 
mensen die het werk doen regeren 
en niet het kapitaal.

De verwoestingen na de aardbeving 
in Turkije, Koerdistan en Noord-Syrië 
laat opnieuw het misdadige gezicht 
zien van de regimes van Erdogan en 
Assad. Illegale bouwvergunningen 
en het weigeren van hulp aan de 
bevolking heeft het dodental enorm 
opgedreven. 

Steun de slachtoffers 
Heyva sor a Kurdistan Netherlands! 

Spoedhulp voor de aardbeving 
In Noord-Koerdistan (Bakur) en 

West-Koerdistan (Rojava)  

IBAN: NL67BUNQ2060346371 
BIC: BUNQNL2a

gratis kinderopvang!

Lonen omhoog!
14 euro minimumloon Nu!

Wapens neer!

vrouwen strijden tegen oorlog en inlatie

Gratis maaltijden op 
school en op het werk!

Voor een bevrijde vrouw in 
een bevrijde maatschappij

vrouwen staan op 
tegen geweld en femicide

weg met de regimes 
van erdogan en assad!

vrijheid voor 
koerdistan en rojava!



C o m i t é
8 maart

Je donatie is onmisbaar!     
NL56 ASNB 0707 802946  

t.n.v. J.C.A. Possel e/o N.I. Skoraia
o.v.v. 8 maartcomité Amsterdam

Contact het 8 maartcomité
Tel: 06-24147710 (Jane)

E: 8maartcomité@gmail.com
W: www.8maartAmsterdam.nl
Facebook:/8maartAmsterdam

In Iran zijn de vrouwen vanaf sep-
tember 2022 opnieuw opgestaan 
tegen het fascistische islamitische 
regime na de politiemoord op Jina 
Mahsa Amini. De dappere protesten 
van, veelal jonge, vrouwen wordt 
verbonden met arbeidersprotesten 
onder de leuze: 
Weg met het islamitische regime! 

Weg met Khamenei! 
Weg met iedere dictator!

Met geweld en intimidatie probeert 
het regime de protesten te onder- 
drukken. Er zijn naar schatting 20.000 

politieke gevangenen, meer dan 500 
demonstranten vermoord en ver-
schillende executies uitgevoerd.

Internationaal is er een solidariteits-
beweging op de been en wordt er 
wekelijks geprotesteerd voor vrij-
heid van vrouwen in een bevrijde 
maatschappij. 

De strijdende vrouwen in Iran voe-
len zich verbonden met de vrouwen 
in Afghanistan, waar de VS de Taliban
weer in het zadel heeft geholpen. 
Meisjes mogen niet meer naar de 
middelbare school en niet meer 
werken in bijvoorbeeld de gezond-
heidszorg. De armoede 
is enorm. Ondanks de 
enorme onderdrukking 
blijven vrouwen zich 
verzetten.

Vrijheid voor alle 
politieke gevangenen!

vrouwen strijden tegen extreemrechtse, 
fascistische en fundamentalistische regimes

vrijheid voor vrouwen in een 
bevrijd iran en afghanistan!

 8 maart strijddag! 
8 maart vRIJ!


