
EEN KETEN VAN VROUWEN 
TEGEN HET BESPARINGSBELEID 
VAN DE REGERING!

In het kader van de Internationale Vrouwendag mobiliseert 
de Wereldvrouwenmars (een internationale, democratische, 
transparante en creatieve feministische beweging) opnieuw 

om te strijden tegen het besparingsbeleid omdat:

De besparingen treffen de migrantenvrouwen zelfs dubbel.

De besparingen een daad van economisch geweld tegen 

vrouwen zijn en vooral een negatief effect hebben op het werk 

van vrouwen.

De besparingen de pensioenkloof  
tussen vrouwen en mannen 

vergroten.

De besparingen meer kosten en minder 

middelen tot gevolg hebben. En daarbij wordt de 

gezondheidszorg alsmaar duurder….
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ONZE EISEN
Tegen de besparingen en voor het behoud van 
kwaliteitsvolle publieke diensten
Voor een eerlijke berekening van vrouwelijke pensioenen

Erkenning van  het werk van vrouwen zonder papieren

Voor meer integratie van vrouwelijke migranten op de arbeidsmarkt

Openbare diensten, sociale bescherming en economische 
onafhankelijkheid voor alle vrouwen

Een feministische audit van het besparingsbeleid

De kracht van vrouwen biedt meer kans op vrede
Het bekrachtigen van de VN-resolutie 1325 

Financiële steun aan vrouwenorganisaties uit het Zuiden

De oorzaken van gewapende conflicten bestrijden

Voor vrede en demilitarisering

De strijd tegen geweld en discriminatie
Effectieve toepassing van het Nationale Actieplan in de strijd tegen 
geweld
Preventie gendergeweld
Nultolerantie partnergeweld
Nee tegen dubbele discriminatie die vrouwelijke migranten doorstaan
Bij het steunen van slachtoffers van geweld ook de vrouwen “zonder 
papieren” op te nemen

Tegen besparingen  voor financiële onafhankelijkheid
vrouwenkracht = vredesmacht
Genoeg middelen voor vrouwenorganisaties
Toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg ongeacht hun toe-
gekend statuut
Solidariteit met vrouwen wereldwijd
openbare diensten zijn noodzakelijk voor het leven van vrouwen

SLOGANS

INFO

  /MMF-WVM Marcela De la Peña/marcela@mondefemmes.org
Infos: www.marchemondialedesfemmes.be
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