
    ONZE EISEN 

Stop het geweld, stop de sti lte! 
 

Prioriteit aan de strijd tegen het geweld op vrouwen in het 
Belgisch beleid

Tegen de commercialisering van het vrouwelijk lichaam!      

Seksuele en reproductieve rechten voor alle vrouwen!

Stop het intrafamiliaal geweld!

Neen tegen seksueel geweld als oorlogswapen!

Baas in eigen beurs!

Duurzaam en volwaardig werk voor iedereen!

Gelijk loon!

Een rechtvaardige en solidaire sociale zekerheid en fiscal-
iteit!

Evenwicht tussen de verschillende levensfasen voor ieder-
een!

Internationale solidariteit voor economische autonomie van 
alle vrouwen!

Openbare diensten zijn niet te koop!

Onderwijs, gezondheid, water… openbare diensten voor 
iedereen!

Voedselsoevereiniteit door en voor de vrouwen!

Vrouwenkracht=vredesmacht

Voor een concrete uitvoering van VN-resolutie 1325!

Pak de economische oorzaken van gewapende conflicten 
aan!

Voor vrede en demilitarisering!

Stop het geweld op vrouwen en de straffeloosheid!
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   DOE MEE !

Zaterdag 6 maart 2010 in Brussel
wij komen de straat op met onze eisen!

Afspraak om 12u30 aan de Beurs voor een mars door Brussel 
tot aan het Justi ti epaleis. We lopen langs vier plaatsen die sym-
bool staan voor de thema’s van de WVM. Bij deze gelegenheid 
vieren we ook de 100ste Internati onale Vrouwendag.

Van 7 tot 18 maart in heel België
regionale en lokale acti es

Voor meer info: www.wereldvrouwenmars.be

Zondag 10 oktober 2010 in Tervuren
feestelijk einde van het acti ejaar in België

Feest en acti viteiten in het Koninklijk Museum voor Centraal 
Afrika in Tervuren (workshops, animati e, stands, debatt en, con-
cert,…)  om het acti ejaar 2010 in België af te sluiten en de inter-
nati onale delegati e uit te wuiven die naar Kivu vertrekt voor de 
slotdagen van de derde internati onale Wereldvrouwenmars. 
Hierbij ligt de focus op de thema’s ‘Geweld tegen vrouwen’ en 
‘Vrede en demilitarisering’.

Internati onaal project De stapsters (The walkers)
Door de creati e van aangeklede vrouwenfi guren of poppen wil 
WVM getuigen van onze solidariteit met vrouwen in de hele 
wereld. De kleren van die ‘stapsters’ illustreren de diversiteit 
van vrouwen, hun leefsituati e, hun ervaringen, hun eisen, hun 
dromen... De ‘stapsters’ gaan mee in de mars op 6 maart en zijn 
er ook bij op de slotdag op 10 oktober in Tervuren en in Kivu.

Meer info
. WVM België: www.wereldvrouwenmars.be 
. WVM internati onaal: www.marchemondiale.org 
. wereldvrouwenmars@amazone.be, t 02-229 38 48 

Wereldvrouwenmars 
België   

Het leven van de vrouwen veranderen 
om de wereld te veranderen!

De wereld veranderen om 
het leven van de vrouwen te veranderen!

De Wereldvrouwenmars :
feminisme, solidariteit, acti e
In 2010 worden er in België en overal in de wereld acti es geor-
ganiseerd voor de derde editi e van de Wereldvrouwenmars 
(WVM). Duizenden vrouwen die dezelfde waarden van gelijk-
heid, vrijheid, solidariteit, rechtvaardigheid en vrede delen zul-
len samen stappen en over alle grenzen heen hun stem laten 
horen tussen 8 maart, Internati onale Vrouwendag, en 17 okto-
ber, Internati onale dag voor het uitbannen van de armoede. De 
vrouwenbeweging wil zo wereldwijd een krachti g signaal geven 
van internati onale solidariteit en feministi sche acti e.


