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Internationale vrouwendag 2017: 100 jaar na de
Russische Revolutie massale acties tegen Trump
door Claire Doyle van het CWI (2017)

De Internaionale Vrouwendag (8 maart) wordt dit
jaar met extra enthousiasme gevierd door de leden
van de parijen en organisaies die deel uitmaken
van het Commitee for a Workers’ Internaional.
Het is immers exact honderd jaar geleden dat
de vrouwelijke arbeiders in Petrograd deze dag
uitkozen om in acie te gaan. Dit was het begin van
de historische Russische Revoluie. Het is ook op
deze dag dat miljoenen mensen zullen protesteren
tegen de reacionaire standpunten van de nieuw
verkozen Amerikaanse president, in het bijzonder
zijn standpunten tegenover vrouwen.
Petrograd
Exact 100 jaar geleden – op 23 februari volgens de
oude Juliaanse kalender – verlieten de vrouwelijke
texielarbeiders van Petrograd hun fabrieken om
‘brood en vrede’ te eisen. Ze riepen de andere
werkenden op om hetzelfde te doen. Na vijf dagen
van massale betogingen, algemene stakingen,
straatgevechten en oproepen aan de soldaten, storte
de tsarisische staatsmachine in elkaar en was het
autoritaire bewind van de gehate Romanovs voorbij.

De macht lag op straat waar de werkenden deze
konden vasthouden en organiseren. Het leek alsof
hun dromen eindelijk waarheid konden worden:
het einde van de oorlog en de honger, een nieuw
leven voor de werkende mannen en vrouwen en de
miljoenen onder armoede gebukt gaande boeren in
het grote desintegrerende Russische rijk.
Arbeiders in de fabrieken van het district Vyborg in
Petrograd hadden al lang over revoluionaire acie
gediscussieerd, maar het waren de vrouwen die de
sluizen van de strijd openden. Ze waren wanhopig
en eisten zowel het einde van de slachtparij die
miljoenen doden aan het front maakte als voedsel
om hun gezinnen eten te geven.
Alle belangrijke voorwaarden voor revoluie, zoals
dit begrepen wordt door marxisten, waren gerijpt: er
was een crisis aan de top van de samenleving, onder
de middenlagen was er onrust en ongenoegen, de
arbeiders kwamen in acie en waren bereid om tot
het einde te strijden terwijl de troepen van de staat
overgingen naar de kant van de werkenden. Het
esseniële element dat ontbrak, was massale steun
voor een revoluionaire parij die een duidelijke koers
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voorstelde aan de werkenden om de macht in eigen
handen te nemen en de doelstellingen te realiseren.
Heel wat revoluionaire leiders – waaronder Lenin en
Trotski – waren nog in ballingschap en probeerden
terug te keren naar Rusland. Ze juichten de
vloedgolf van menselijke energie op de straten van
Petrograd toe, maar erkenden tegelijk dat dit moest
gekanaliseerd worden in verdere strijd die een einde
maakt aan het kapitalisme en het grootgrondbezit
waarbij de revoluie verder uitbreiding zou kennen in
de sterkere economieën van Europa en de VS.
Begin 1917 stonden de Bolsjewieken erg zwak en
genoten ze slechts beperkte steun in de raden van
afgevaardigden van arbeiders en soldaten (de sovjets).
De andere parijen – de Sociaal Revoluionairen en
de Mensjewieken – die er sterk stonden, waren niet
bereid om een programma te verdedigen waarmee
een einde werd gesteld aan de oorlog en waarmee de
kapitalisten en grootgrondbeziters van hun posiies
in de samenleving werden verdreven. De werkenden
en boeren wilden niets liever dan het einde van
de oorlog, maar de ervaring zou aantonen dat het
hiervoor nodig was om de revoluie verder te zeten.
Nu bleef de oorlog maar aanslepen en werden steeds
meer boeren en werkenden in uniform afgeslacht.
Het zou nog acht maanden duren vooraleer ze met
een meerderheid van Bolsjewieken in de sovjets het
proces van revoluie zouden voltooien, in oktober
gebeurde dit overigens zonder bloedvergieten. In
oktober (volgens de oude kalender) 1917 werd een
socialisische arbeidersregering gevesigd.

in andere landen kwamen bovenop de problemen
van een al zwakke economie. Er werden enorme
inspanningen gedaan om het leven van vrouwen op
het plateland en in de steden te verbeteren, maar
de harde tekorten doorkruisten de plannen voor
het ‘nieuwe leven.’ De opkomende macht van Stalin
en zijn kliek leidde tot het terugrollen van heel wat
verworvenheden voor vrouwen. De ineenstoring
van de Sovjet-Unie in de jaren 1990 leidde tot de
terugkeer van kapitalisische, en zelfs feodale,
‘waarden’ in hun lelijkste uiingen.
In dit herdenkingsjaar van de Russische Revoluie is
de oiciële propaganda van president Poein bereid
om te erkennen dat het omverwerpen van de tsaar
terecht was, maar er wordt gesteld dat alles fout liep
toen de kapitalisten en grootgrondbeziters aan de
kant geschoven werden. Dit wordt verkondigd door
een vroegere topman van de ‘Communisische Parij’
en de veiligheidsdiensten van de staat. Hoe kan de
vreselijke reacionaire aard van het bewind van
Poein in Rusland vandaag beter aangetoond worden
dan met de maatregel waardoor geweld binnen het
gezin in de prakijk niet meer bestrat zal worden?
Het contrast met de gevoelige benadering van de
Bolsjewieken tegenover de problemen waarmee
vrouwen in een klassensamenleving geconfronteerd
worden, is wel erg groot!

De eerste verklaringen van die nieuwe regering
gingen over cruciale kwesies zoals vrede, land, de
8-urendag en vrouwenrechten. Vrouwen genoten
volledig stemrecht, gelijkheid op vlak van lonen
en arbeidsijd, het recht op een burgerlijk huwelijk
en echtscheiding bovenop grais familieplanning
en indien nodig toegang tot abortus. Er werden
grote plannen opgemaakt voor de vesiging van
kinderopvang, collecieve restaurants, wasserijen,
bibliotheken, sport- en ontspanningsfaciliteiten, …
Een bekende revoluionaire poster toont een jonge
vrouwelijke Bolsjewiek die een raam opent met de
woorden: “Weg met de slavernij in de keuken! Geef
ons het nieuwe leven!”
Hervormingen gestopt
De burgeroorlog, de imperialisische intervenie en
het mislukken van de revoluionaire bewegingen
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Clara Zetkin & Rosa Luxemburg (1910)

Internationale dag van solidariteit
Het idee van een speciale dag om de werkende
vrouwen en hun strijd te eren, kwam uit de VS. In
1908 betoogden 15.000 vrouwen in New York om
op te komen voor een kortere werkweek, meer
loon en stemrecht. Het daaropvolgende jaar riep
de Socialist Party of America de vrouwen op een
‘naionale vrouwendag’ te houden. In 1910 stelde de
Duitse socialiste Clare Zetkin op een internaionale
conferenie in Kopenhagen voor om er een wereldwijd
evenement van te maken.
Amper een week na de vrouwenmarsen van 1911
kwamen 140 vrouwelijke arbeiders om bij een
fabrieksbrand in New York. In de daaropvolgende
jaren betoogden steeds meer vrouwen voor
betere arbeidsvoorwaarden en bescherming op
het werk. Op de internaionale vrouwendag van
1914 waren er doorheen Europa betogingen tegen
de dreigende imperialisische oorlog en voor het
vrouwenstemrecht.
Een eeuw van verandering
Er is veel veranderd en verbeterd in die 100 jaar
sinds de Russische Revoluie. Het dagelijkse leven
van vrouwen is er sterk op vooruit gegaan, vaak op
basis van stakingen, strijdbewegingen en campagnes
waarin ze betrokken waren. Maar zelfs in de context
van enorm ontwikkelde technologie en technische
mogelijkheden, kloppen vrouwen vandaag nog steeds
meer werkuren aan lagere lonen dan hun mannelijke
collega’s. Het besparingsbeleid van de voorbije
jaren heet een aantal van de verworvenheden
afgebouwd. Er is fors geknipt in de diensten waar
vrouwen en hun gezinnen van ahankelijk zijn.
Onderzoek toont bovendien aan dat vrouwen nog
steeds meer onbetaald huishoudelijk werk verrichten
dan mannen, ook in de ontwikkelde kapitalisische
landen is dit het geval!
De kapitalisische samenleving blijt een houding
en prakijken voeden waarbij vrouwen geen gelijke
kansen genieten en geen vrije keuze hebben om al dan
niet kinderen te nemen. In grote delen van de wereld
is er weinig tot niets verbeterd. Vrouwen en meisjes
worden nog steeds leterlijk gezien als het eigendom,
zelfs als de slaven, van mannen. Miljoenen vrouwen
hebben geen toegang tot onderwijs en hebben geen
ijd voor zichzelf. In sommige neokoloniale landen is
er al aanzienlijke vooruitgang geboekt op vlak van
contracepie, strijd tegen genitale verminking en
overlijdens bij geboorte. Maar heel wat aspecten van

het leven – zelfs de toegang tot voedsel en proper
water – zijn niet verbeterd, integendeel.
Oorlogen en hongersnoden dwingen ientallen
miljoenen vrouwen op de vlucht. Wereldwijd gaan
ze gebukt onder seksuele uitbuiing, verkrachingen,
geweld en moord door mensen die ze kennen maar
ook door onbekenden.
In het boek ‘It doesn’t have to be like this’ van
Chrisine Thomas wordt uitgelegd welke problemen
vrouwen kenden doorheen het bestaan van
klassensamenlevingen, in het bijzonder het
kapitalisme. Het boek wijst op geslaagde campagnes
inzake huisvesing, gezondheidsvoorzieningen en
op vlak van de nachtmerrie die geweld binnen
het gezin vormt. Campagnes hebben een verschil
gemaakt en dwongen hervormingen af. Maar het
boek concludeert met de woorden van Friedrich
Engels, de vriend en medestander van Karl Marx, die
nog even actueel zijn als toen ze geschreven werden
in de 19e eeuw. Engels stelde dat de basis voor het
oplossen van de problemen waarmee vrouwen
geconfronteerd worden, bestaat uit “de overgang
van de produciemiddelen in collecief bezit.”
Als socialisten stellen we vast dat het kapitalisme
een rot systeem is dat leidt tot ellende, oorlogen en
honger. De 8 rijksten beziten meer dan de armste
helt van de wereldbevolking. De 1% rijksten leven
van de uitbuiing van de andere 99%.
Zo moet het niet zijn. Het samenvallen van de
100ste verjaardag van de Russische Revoluie en de
groeiende woede tegen Trump en de heerschappij
van zijn kliek van miljardairs, biedt een uitstekende
kans om ofensief voor een socialisische benadering
inzake vrouwenrechten en maatschappijverandering
op te komen.
Revolutie
Het is niet overdreven om te stellen dat er als reacie
op de verkiezing van Donald Trump in november een
soort revoluie gaande is doorheen de wereld. Zelfs
het woord ‘revoluie’ is net als ‘socialisme’ populair
geworden in de VS. Dit komt deels door de eerdere
campagne van Bernie Sanders in de Democraische
voorverkiezingen waar hij pleite voor een ‘poliieke
revoluie.’
De verkiezing van de seksisische mysoginist Donald
Trump als president van de VS leidde meteen tot
een explosie van woede, zeker onder vrouwen
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van alle leetijden. In de VS waren er een dag na
de bekendmaking van het resultaat al meer dan
40.000 betogers in verschillende acies waarin
Socialist Alternaive een centrale rol speelde. Dit
droeg ongetwijfeld bij tot de grootschalige acies die
volgden. Op 21 januari, de dag na de eedalegging
van Trump, waren er ongeveer 600 vrouwenmarsen
doorheen de VS met alles samen meer dan vier
miljoen deelnemers, zowel vrouwen als mannen. Op
dezelfde dag waren er een honderdtal gelijkaardige
acies in de rest van de wereld. Het idee dat
internaionale acies tot verandering kunnen leiden,
zal enkel aan kracht winnen.

demagogen proberen dit te vullen. Er is nood aan
een onahankelijke beweging die opkomt voor echte
oplossingen voor de vele dagelijkse problemen in het
leven van de 99% en in het bijzonder de problemen
waarmee vrouwen geconfronteerd worden.

Miljoenen vrouwen en mannen kwamen voor het
eerst in hun leven op straat om te protesteren tegen
de posiies van Trump tegen migranten en moslims,
of nog zijn ontkenning van de problemen inzake
klimaatverandering. Het idee dat massaprotest tot
verandering kan leiden, is bijzonder belangrijk. Het
is een revoluionaire stap van mensen die voorheen
mogelijk nooit aan revoluie of socialisme gedacht
hadden.
8 maart 2017

‘Staak!’

Wereldwijd zullen miljoenen mensen op 8 maart
betogen in wat wel eens de grootste viering ooit
van de internaionale vrouwendag kan worden.
De echte geschiedenis die deze dag verbindt met
arbeidersstrijd tegen de werkgevers en hun systeem is
minder bekend. Slechts in enkele landen – waaronder
Pakistan en Turkije – waren er de afgelopen jaren nog
steeds regelmaig betogingen op de internaionale
vrouwendag.

Diegenen die stellen dat het kapitalisme slechts
hervormd moet worden, hebben geen antwoorden.
Het systeem van de werkgevers is nog niet hersteld
van de crisis van 2008 en stevent al af op volgende
rampen. Het massale internaionaal protest in de VS
en elders in de wereld, vormt een nieuwe fase in de
wereldpoliiek.

Het idee van een vorm van ‘staking’ op 8 maart
leet al sinds de herfst van vorig jaar. Op 19 oktober
volgden miljoenen vrouwen in Argeninië de oproep
tot acie van de beweging ‘Nu una menos’ (‘Niet
één minder’). Die beweging ontwikkelt doorheen
Laijns-Amerika en protesteert tegen het vreselijke
geweld op vrouwen. In Polen was er een oproep tot
een ‘vrouwenstaking.’ Het massale protest dwong de
regering ertoe om terug te komen op het reacionaire
voorstel om abortus volledig te verbieden. Er zullen
in Polen op 8 maart overigens betogingen zijn in maar
liefst vijtig steden. Eind oktober vorig jaar was er
ook een vorm van ‘vrouwenstaking’ in IJsland tegen
de loonkloof en als herdenking van een belangrijke
vrouwenstaking in 1975.

Dit jaar zal het anders zijn, deels omwille van
Donald Trump. 8 maart zal opnieuw een dag van
internaionale solidariteit zijn rond thema’s die
vrouwen aanbelangen in plaats van hen snoep of
bloemen aan te bieden. Het is een dag van verzet tegen
onrechtvaardigheden, beledigingen en discriminaie
die ingebakken ziten in de opstelling van de
huidige bewoner van het Wite Huis in Washington.
Zijn dreigementen tegen de gezondheidszorg en
aanvallen op het recht op abortus zullen op zich al
heel wat woedende mannen en vrouwen op straat
brengen.

In Italië kwamen vorig jaar in november 200.000
mensen op straat tegen geweld op vrouwen. De
beweging ‘Non une di meno’ riep er de vakbonden
op om stakingsacies te organiseren. Er wordt nu
opgeroepen om op 8 maart te staken, een oproep die
niet alleen op vrouwen gericht is (net zoals het tot
protest tegen Trump op 21 januari niet alleen door
vrouwen gedragen werd). Er zal niet alleen gestaakt
worden, er is een oproep om te betogen en zo de
enorme problemen voor werkende vrouwen onder
de aandacht te brengen. Er was een online oproep
om in Frankrijk het werk neer te leggen om 15u40
uit protest tegen de loonkloof (waarbij het werk van
vrouwen na 15u40 onbetaald is in vergelijking met
het loon van hun mannelijke collega’s).

Er is natuurlijk een wereld van verschil tussen de
Russische Revoluie en wat er dit jaar gebeurt. In
de verontrustende wereld die we vandaag kennen
waarbij de kapitalisten geen blijvende oplossingen
hebben voor het door crisis gekenmerkte
systeem, is er een groot poliiek vacuüm. Rechtse

In Trump’s eigen land stelde Socialist Alternaive:
“Tegenover het historische protest geet Trump geen
duimbreed toe. Hij gaat integendeel over tot meer
aanvallen. We kunnen niet wachten op de volgende
verkiezingen. We moeten het protest nu opvoeren.”
Socialist Alternaive roept iedereen op om het
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idee van acies te ondersteunen, in het bijzonder
stakingsacies “waar mogelijk zonder je job op het
spel te zeten of andere wraakacies te riskeren.”
Vrouwenorganisaies en vakbonden worden
opgeroepen om de dag te gebruiken als opstap naar
grotere acies op 1 mei, de dag van internaionale
arbeiderssolidariteit.
De Spaanse studentenvakbond ‘Sindicato des
Estudiantes’ (met in de leiding heel wat jonge
vrouwelijke leden van Izquierda Revolucionaria) heet
de studenten opgeroepen om de lessen te verlaten
tussen 12 en 13u op 8 maart. Er wordt opgeroepen
om in de scholen en op de campussen bijeenkomsten
te houden. De boodschap is duidelijk: “We hebben
genoeg van seksisisch geweld, we verdedigen
vrouwenrechten! Weg met Trump en gelijk welke
regering die seksisme en onderdrukking in de hand
werkt.”
In Brazilië worden protestacies georganiseerd
rond twee centrale slogans: “Neen aan de
pensioenhervorming” die vooral vrouwen hard
tret en “Neen aan feminicide” – een slogan van
de beweging ‘Niet één minder’ die ingaat tegen
het geweld op vrouwen. Er worden stakingsacies
verwacht bij de leraars in Sao Paulo.
In Ierland is er een oproep ‘Strike 4 Repeal’ waarbij
scholieren en studenten, naast enkele werkenden,
op straat zullen komen om een referendum te
eisen voor het ophefen van het verbod op abortus
in Ierland. ’s Avonds is er een betoging naar het
parlement. Heel wat leden van de Socialist Party –
die ook acief zijn in de socialisische feminisische
campagne ROSA – zullen aan die acies deelnemen.
In Zweden organiseert Rätvisepariet Socialisterna
een scholierenstaking in één school in Stockholm en
zijn er enkele andere protestacies op de werkvloer.
Daarnaast wordt deelgenomen aan betogingen.

CWI
Internaionaal staat het CWI vooraan in heel wat
bewegingen die directe gevolgen hebben voor
vrouwen. Denk maar aan de campagne van de
militanten van Socialist Alternaive, waaronder
gemeenteraadslid Kshama Sawant, voor een
minimumloon van 15 dollar per uur. Onze benadering
in elke campagne bestaat uit het verbinden van
directe eisen met de noodzaak om de samenleving te
veranderen op socialisische basis, maar dit betekent
niet dat er geen rechten kunnen afgedwongen
voordat de samenleving veranderd wordt.
We hebben nooit de benadering om vrouwen te
zeggen dat ze op een andere samenleving moeten
wachten en niet voor verandering moeten opkomen
in de huidige samenleving. Iedereen in een beweging
als de onze moet ook gevoelig en bewust zijn rond de
noden van anderen.
Het CWI ondersteunt campagnes en strijd rond
thema’s die speciiek op vrouwen gericht zijn. Tegelijk
pleiten we ervoor om dit te oriënteren op de bredere
arbeidersbeweging en een zo groot mogelijke eenheid
van werkende mannen en vrouwen. Daarmee wordt
de strijd versterkt en willen we wijzen op de nood
aan een bredere poliieke kracht die opkomt voor
een socialisische samenleving.
We verwelkomen de brede aandacht voor de
speciieke uitdagingen van vrouwen in een
kapitalisische samenleving en de grotere aandacht
voor protestacies op de internaionale vrouwendag.
We hopen een zo groot mogelijke eenheid en
solidariteit te zien onder al wie ingaat tegen seksisme,
ongelijkheid, uitbuiing en de ellende die eigen zijn
aan het kapitalisme. Vervoeg ons in de strijd voor
socialisme!

Het CWI verwelkomt oproepen tot acies op 8 maart.
Een wereldwijde staking staat nog niet op de agenda in
de meeste landen, maar waar het idee van acie naar
voor geschoven wordt, hopen we op een maximaal
mogelijke deelname van zowel mannen als vrouwen.
We verwerpen het idee dat enkel vrouwen de strijd
rond vrouwenthema’s moeten voeren. Er is nood
aan een duidelijk programma rond vrouwenrechten
doorheen onze bredere strijd voor een socialisisch
alternaief.
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Vrouwen in staking op 8 maart 1917 in St-Petersburg (23 februari volgens oude Juliaanse kalender)

Internationale vrouwendag
als deel van de strijd voor socialisme

door Anja Deschoemacker (2017)

Het waren de Russische vrouwelijke texielarbeidsters
die 100 jaar geleden, op 8 maart 1917, de
Februarirevoluie inluidden. Naar aanleiding van
internaionale vrouwendag trokken ze in Petrograd
massaal de straat op in een betoging langs de
fabrieken als protest tegen uit de pan swingende
voedselprijzen naar aanleiding van de oorlog. Het
was het begin van een periode van intense strijd
die zou uitmonden in de machtsovername door de
sovjets en de vesiging van de eerste arbeidersstaat.
Deze revoluie vond internaionaal een enorme
echo en betekende voor de arbeidersbeweging een
immense stap vooruit. Vooral voor de werkende
vrouwen werden reuzenstappen vooruit gezet.
Zo werden 100 jaar geleden in Rusland maatregelen
genomen die het leven van vrouwen (en mannen)
essenieel verbeterden. De verwezenlijkingen van
toen zijn fenomenaal in vergelijking met wat men
toen te bieden had in de zogenaamde “ontwikkelde”
Westerse landen.
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De jonge Russische arbeidersstaat legaliseerde het
recht op abortus. In Nederland gebeurde dit in 1981,
in België in 1990.
De echtscheiding werd vergemakkelijkt en de rechten
die mannen in het huwelijk hadden over vrouwen,
verdwenen. In België was het weigeren van seks
binnen het huwelijk een ongehoorzaamheid aan de
plichten die het huwelijk meebracht. Pas vanaf 1989
wordt verkraching binnen het huwelijk oicieel
erkend en is dus sindsdien strabaar.
Het zwangerschapsverlof werd geïntroduceerd, iets
wat in België op zich liet wachten tot na de Tweede
Wereldoorlog.
Er kwam een verbod op nachtarbeid voor kinderen,
terwijl in België op dag ogenblik kinderen nog de
mijnen ingestuurd werden.
De verworvenheden van de Russische Revoluie zijn
dus enorm (deze hier opgesomd zijn slechts een
fracie) en maken duidelijk wat in een samenleving

mogelijk is wanneer de winstlogica niet langer
primeert en de aanwezige rijkdom gebruikt wordt om
de behoetes van de meerderheid van de bevolking
te vervullen.
Als dit allemaal mogelijk was onder de voorwaarden
van Rusland 1917, kan men zich vandaag de vraag
stellen wat er nu niet mogelijk zou zijn als de huidige
wetenschap en techniek, economische ontwikkeling
en rijkdom in dienst zouden staan van de massa’s,
in plaats van de steeds kleiner wordende elite van
inanciers!!
Oorsprong van Internationale
vrouwendag
De oorsprong van Internaionale Vrouwendag lag in
een staking van vrouwelijke arbeiders uit de kledingen texielindustrie in New York, op 8 maart 1908, voor
een 8-urige werkdag, betere arbeidsomstandigheden
en kiesrecht voor vrouwen. Het jaar nadien leidde
een oproep van de Socialist Party tot een wekenlange
strijd, waarin 30.000 vrouwelijke arbeiders waren
betrokken, voor hogere lonen en betere condiies.
Op 8 maart werden overal ter wereld aciviteiten
georganiseerd, hoewel het geen massa’s meer
mobiliseert.
De ontstaansgeschiedenis van Internaionale
Vrouwendag lijkt in de zin veel op die van 1 mei, die
ook teruggaat op acies in de Verenigde Staten om
nadien te worden opgenomen door de internaionaal
georganiseerde arbeidersbeweging. De eerste
internaionale viering, de échte eerste Internaionale
Vrouwendag, kwam er in 1911.
Die van 8 maart 1917 in Rusland werd echter de
meest tumultueuze en inspirerende Internaionale
Vrouwendag, en ook degene met de grootste
gevolgen. Ze kondigde het begin aan van de Russische
Revoluie. Pas in 1922, toen de Communisische
Internaionale daarvoor begon op te roepen, werd
de dag vastgelegd op een vaste datum die overal ter
wereld werd gehanteerd: 8 maart.
Haar voedingsbodem ligt in het Rusland in het
begin van de 20ste eeuw, een periode waarin het
kapitalisme een acieve deelname van vrouwen in
de economie van het land eiste. Ieder jaar nam het
aantal vrouwen dat moest werken in de fabrieken
en in de werkplaatsen, of als dienstmeiden, toe.
Vrouwen werkten samen met mannen en de rijkdom
van het land werd door hun handen gecreëerd. Maar
toch mochten vrouwen niet stemmen.

Arbeidersvrouwen vochten voor de
aanvaarding van hun eisen binnen
de arbeidersbeweging
De aanvaarding van vooral de eis voor
vrouwenstemrecht was niet evident binnen
de Tweede Internaionale, zoals de hele strijd
voor vrouwenrechten dat niet was. Belangrijke
voorgeschiedenis is dan ook de organisaie, in 1907,
door Clara Zetkin en de Duitse socialisische vrouwen,
van een internaionale vrouwenconferenie, die
bijeenkwam een dag voor de Conferenie van
de Tweede Internaionale. Daar werd een moie
aangenomen waarin de aangesloten parijen zich
verplichten om zowel voor mannenkiesrecht als
voor vrouwenkiesrecht te strijden.
Clara Zetkin was een belangrijke iguur binnen de
Duitse socialisische parij, een overtuigde socialiste
en een harde voorvechtster van vrouwenrechten,
maar ook een harde tegenstandster van burgerlijk
feminisme. Al op de bijeenkomst waar werd beslist
tot de opriching van de Tweede Internaionale
(1889) betoogde ze dat socialisme zonder vrouwen
niet zou kunnen bestaan, dat mannen samen
met vrouwen ook voor vrouwenrechten moesten
strijden en dat die strijd onderdeel uitmaakt van de
klassenstrijd. De weinig aanmoedigende respons
maakte dat ze het iniiaief nam tot een socialisische
vrouwenbeweging, die invloed zou kunnen uitoefenen
op de socialisische parijen. Die invloed trachte ze
in Duitsland te verwerven en uit te breiden met het
socialisische vrouwenblad Die Gleichheit, waarvan
ze redactrice was.
Maar ondanks de aanname van de resoluie, was
het enthousiasme voor het vrouwenkiesrecht in
de meeste socialisische parijen lauw te noemen.
Om daarin verandering te brengen en om vrouwen
meer te betrekken in de strijd, besliste de tweede
Internaionale Socialisische Vrouwenconferenie om
ieder jaar een internaionale vrouwendag te houden,
een dag waarop zou worden betoogd, propaganda
gemaakt, … In 1911 werd de Internaionale
Vrouwendag dan gevierd in Duitsland, Oostenrijk,
Denemarken, Zwitserland en de Verenigde Staten.
De lijst van landen breidde zich uit tot aan de Eerste
Wereldoorlog.
Die oorlog betekende niet alleen een massaslaching,
maar ook het uiteenvallen van de Tweede
Internaionale. De steun aan de oorlog vanwege
als eerste de Duitse sociaaldemocraie, maar later
zowat alle parijen van de Tweede Internaionale,
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betekende dat binnen die organisaie de steun aan
de eigen burgerij in het kader van een reformisisch
socialisme voorrang kreeg op het internaionalisme,
op de weigering om de “eigen” arbeiders te laten
schieten op andere arbeiders, en dat ten dienste van
de eigen oorlogszuchige burgerij. De enige parij die
trouw bleef aan de internaionalisische principes van
het socialisme was de Russische parij, waarvan de
meerderheid (bolsjewieken) onder leiding stond van
Lenin, daarin gevolgd door een deel van de linkerzijde
van de sociaaldemocraische Internaionale.
De internaionale vrouwenorganisaie bleef bestaan
en schaarde zich in het ani-oorlogskamp. De Duitse
Socialisische Vrouwen, in tegenstelling tot de leiding
van de Duitse sociaaldemocraische parij, bleven ook
mobiliseren tegen de oorlog en tegen staatsrepressie,
o.a. in 1914 tegen de aanstormende oorlog en tegen
de arrestaie van Rosa Luxemburg, samen met Zetkin
in de leiding van de linkse groepen binnen de SPD.
Protesten op Internationale
Vrouwendag leidden de Russische
Februarirevolutie in
Gedurende de Eerste Wereldoorlog blijven de
socialisische vrouwen protesteren op Internaionale
Vrouwendag, hoewel de datum varieerde van
23 februari tot 18 maart. De protesten zijn sterk
gecentreerd op de enorme tekorten aan voedsel en
de hoge prijzen ervan als gevolg van de oorlog en op
verzet tegen de oorlog zelf.
Zo brachten de socialisische vrouwen in de
Italiaanse stad Turijn een poster uit, geadresseerd
aan de vrouwen in de
arbeiderswijken.
De
achtergrond van de
propaganda
waren
de prijssijgingen van
basisvoedsel,
zoals
bloem (de prijs was tegen
januari 1917 gestegen
met 88% tegenover
1910) en aardappelen
(+ 134%). De posters
stelden het volgende:
“Is er niet genoeg
geleden vanwege deze
oorlog? Nu begint het
voedsel dat nodig is
voor onze kinderen ook
al te verdwijnen.”… “Wij
schreeuwen: weg met de
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wapens! We behoren tot dezelfde familie. We willen
vrede. We moeten tonen dat vrouwen bescherming
kunnen bieden aan zij die van hen ahangen.”
Maar de meest dramaische protesten vinden
plaats op de viering van Internaionale Vrouwendag
in 1917 in Rusland. Onder leiding van Alexandra
Kollontai trokken de Russische vrouwen de straat op.
Centraal in hun eisen waren de slechter wordende
levenscondiies. De huurprijs voor een woning in
Petrograd was verdubbeld tussen 1905 en 1915.
Voedselprijzen, en dan vooral die van bloem en
brood, namen in de meeste Europese steden toe met
80 tot 120%. De prijs per pond roggebrood, de basis
van de voeding van arbeidersfamilies in Petrograd,
was toegenomen van drie kopeken in 1913 tot 18
kopeken in 1916. Zelfs de prijs van zeep was met 245%
gestegen. Er bestond een hevige speculaie en een
zwarte markt in voedsel en brandstof, terwijl het ene
na het andere bedrijf sloot bij gebrek aan brandstof.
De vrouwen en mannen die werden ontslagen,
gingen vaak in staking. Tussen januari en februari
1917 gingen meer dan een half miljoen Russische
arbeiders in staking, vooral in Petrograd. Vrouwen
maakten, zoals in de andere oorlogvoerende landen,
een groot deel uit van die arbeiders, gezien door
de oorlog veel mannelijke arbeiders naar het front
werden gestuurd.
Met de aanleiding van Internaionale Vrouwendag
(23 februari is 8 maart in de oude Russische kalender)
leidden vrouwelijke arbeiders een betoging langs
de fabrieken. Veel mannelijke metaalarbeiders
vervoegden deze acie. Op 25 februari, twee dagen na
het begin van de vrouwenopstand, beveelt de tsaar het

Alexandra Kollontait (links)

leger om te schieten op de massa’s en de beweging te
stoppen. En zo begon de Februarirevoluie, die tegen
2 maart de tsaar tot atreden dwong. De Voorlopige
Regering die toen aan de macht kwam, was de eerste
regering van een grootmacht die vrouwen stemrecht
gaf.
Maar verder bleek die regering absoluut niet in
staat én niet bereid om de levensstandaard van de
massa’s te verbeteren. De tsaar was weg, maar voor
de rest bleven grootgrondbeziters en kapitalisten
de massa’s uitbuiten en de rijkdom afromen. Naast
die Voorlopige Regering was echter ook een andere
macht gegroeid, de verkozen raden (sovjets) van
arbeiders, boeren en soldaten, die met de Voorlopige
Regering in concurrenie stonden voor wie in het land
de macht in handen had. De regering weigerde ook
een einde te maken aan de oorlog, een eis die ook
door de niet alatende campagne van de bolsjewieken
steeds meer aanhang won.
De dubbelmacht met enerzijds een Voorlopige
Regering en anderzijds de sovjets kon niet blijven
duren. Met de Oktoberrevoluie namen de sovjets,
de gekozen vertegenwoordigers van de werkende
massa’s, de macht in handen, daartoe opgeroepen
door de bolsjewieken. Deze gebeurtenissen hebben
de datum van de Internaionale Vrouwendag in
Rusland en Europa vastgelegd op 8 maart. De Derde
Internaionale, opgezet door Lenin en Trotski, leiders
van de Russische Revoluie, maakte er in 1922 een
communisische feestdag van.
De degeneratie van de
revolutionaire communistische
beweging loopt samen met die van
Internationale Vrouwendag
De arbeidersstaat die door de Russische Revoluie aan
de macht werd gebracht, bracht arbeidersvrouwen
verwezenlijkingen waar de westerse vrouwen slechts
konden van dromen. Naast de gelijkheid voor de wet,
werd hen niet alleen het recht op werk geboden en
speciale werkregimes (inkoring van de werkuren,
verbod op nachtarbeid, zwangerschapsverlof, …) die
rekening hielden met de sociale funcie van moeders
naast de arbeid buitenshuis, maar op vlak van
huisvesing en basisdiensten was de arbeidersstaat
ook de eerste die reëel haar verantwoordelijkheid
opnam tegenover de massa’s van de bevolking. De
rijkdom geproduceerd door de werkende bevolking
werd voor het eerst ook ingezet om de belangen van
de massa’s te dienen, via een planeconomie waarin
de behoetes van de massa’s centraal stonden en

die, in een eerste periode, ook democraisch werd
opgesteld via de sovjets, de raden van arbeiders,
boeren en soldaten.
Maar de jonge arbeidersstaat deed veel meer.
De onderdrukking van vrouwen is immers
gecompliceerder dan enkel de kwesie van inkomen
en lonen. Het recht op abortus, een gemakkelijke
echtscheiding, het verdwijnen van de “rechten” die
mannen in het huwelijk hadden over hun vrouwen,
… behoren allemaal tot de verwezenlijkingen van
de Russische arbeidersvrouwen – verwezenlijkingen
waarop de westerse vrouwen nog lang zouden
moeten op wachten. Er werd ook grootschalig
vormingswerk opgezet, dat vrouwen wilde helpen en
simuleren om zich te engageren in de samenleving,
om hen weg te halen van hun haard, waaronder
alfabeiseringscampagnes op het plateland en
vormingswerk om het algemene culturele peil op te
trekken. Socialisische vrouwen trokken het immense
land door om vrouwen uit te leggen over welke
rechten ze beschikten.
Maar de Russische Revoluie kon niet recht blijven
en ontwikkelen naar een socialisische samenleving
in de volledige isolaie waarin het land terechtkwam
na het mislukken van de revoluionaire bewegingen
in Europa, vooral in Duitsland. Mislukkingen die er
vooral komen door het verraad van de leiding van
de arbeidersparijen van de Tweede Internaionale.
De Russische samenleving botste op een tekort aan
technische ontwikkeling, op culturele achterlijkheid
in grote landelijke gebieden, … en werd bovendien
in een coninue oorlog gezogen. De buitenlandse
kapitalisische machten deden er immers alles aan
om de Russische heersende elite steun te bieden in de
vorm van handelsblokkades e.d., maar ook in de vorm
van buitenlandse legers die over het grondgebied van
Rusland raasden. De voortzeing van de oorlog die
de Russische samenleving werd opgelegd, leidde tot
hongersnoden in verschillende plaatsen in het land.
De steun – open en concreet – die door alle
parijen behalve de bolsjewieken werd gegeven
aan de contrarevoluie, leidde er steeds meer
toe dat parijen buiten de wet werden gesteld.
Dit oorlogscommunisme wordt ook vandaag
nog door een pak communisische parijen als
een “model” gezien, terwijl het een concrete
en noodzakelijke aanpassing was aan de oorlog
die de jonge arbeidersstaat werd ingesteld. Veel
burgerlijke denkers brengen dat aan om te tonen hoe
“ondemocraisch” het “communisme” wel is, terwijl
ook in de kapitalisische landen de democraie wordt
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opgeschort in oorlogsijden en dat in een nog grotere
mate dan in Rusland.
Maar het mislukken van de revoluies in WestEuropa en de interne economische moeilijkheden
van het door de oorlog verwoeste land maakten
wel dat in Rusland een bureaucraie steeds meer
macht naar zich toe kon trekken. Die bureaucraie,
onder leiding van Stalin, wurgde steeds meer alle
verzet en verving de democraische running van de
planeconomie door de almacht van de bureaucraie
zelf. Onderdeel van deze machtsovername was de
geleidelijke aanpassing van het vrouwenprogramma
van de Russische Communisische Parij, waarbij
steeds meer werd afgegleden tot een aanbidding van
het moederschap en het kerngezin met de moeder
als de centrale zorgende iguur.
Steeds meer wordt ook de Communisische, (de Derde)
Internaionale overal ter wereld een instrument van
die Russische bureaucraie, die de buitenlandse
belangen van Sovjet-Rusland vooropstelde op de
belangen van de arbeidersklasse in de rest van
wereld. En zo begon een keing van verraad, van de
eerste Chinese revoluie in de jaren ‘20, waarin de
communisische parij de burgerlijk naionalisische
Kwomingtang aan de macht helpt; over de Spaanse
burgeroorlog (waar de communisische parij o.a.
haar invloed gebruikt om de arbeidersvrouwen de
wapens te ontnemen om hen aan het front enkel
nog in te zeten als koks en verpleegsters), waarin de
belangen van de Spaanse arbeiders en boeren minder
belangrijk worden geacht dan de overeenkomsten die
Stalin met verschillende kapitalisische landen had
afgesloten, leidend tot de overwinning van Franco;
tot de Iraanse revoluie, waarin de Communisische

Parij weigert een onahankelijke rol te spelen en zelf
leiding te geven, maar integendeel steun biedt aan
Khomeini en de Iraanse vrouwen totaal aan hun lot
overlaat. Binnen dit kader verandert Internaionale
Vrouwendag in de stalinisische landen in een soort
moederdag of Valenijn, waarop vrouwen bloemen
en cadeautjes krijgen.
Heropleving van de vrouwenstrijd in
de jaren ‘60
In de rest van de wereld raakt Internaionale
Vrouwendag steeds meer in de vergetelheid om in de
late jaren ’60 opnieuw opgenomen te worden door
de feminisische beweging, de zogenaamde tweede
golf (na een “eerste golf” voor stemrecht). Dit is ook
de periode waarin andere emancipaiebewegingen,
zoals de holebibeweging, een grote bloei kennen.
In de jaren ’60 zien we een grote toevloed van vrouwen
op de arbeidsmarkt. Een zeer lage werkloosheid
maakte dat vrouwen werden aangemoedigd om er
hun plaats op te eisen. De nieuwe golf komt er dus op
basis van deze economisch gunsige voorwaarden.
In België wordt de nieuwe opgang van de beweging
ingeluid door de vrouwen van de Waalse fabriek FN
met hun staking voor “gelijk loon voor gelijk werk”
die 12 weken aanhield.
Deze tweede feminisische golf viel samen met
andere emancipaiebewegingen, zoals die van
de homoseksuelen. De doelen ervan waren
economische zelfstandigheid en het doorbreken
van het klassieke rollenpatroon, seksuele bevrijding,
doorbreken van het “glazen plafond” die vrouwen
weghield van hogere funcies, ook in de poliiek.
In veel landen werden door die strijd belangrijke

Vrouwenmars op 5th Avenue in New York (1970)
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verworvenheden verkregen, o.a. op vlak van
abortus en geboorteprevenie, versoepeling van de
echtscheidingswet,… Hun slogans waren o.a. het
overbekende “baas in eigen buik” en “het persoonlijke
is poliiek”.
In woorden werd ook de eis “gelijk loon voor
gelijk werk” toegekend, evenals het verbod op
beroepsdiscriminaie, maar op dat vlak moeten we
vandaag vaststellen dat vrouwenlonen nog steeds
gemiddeld 21% lager liggen dan mannen.
De strijd is nog niet gestreden
Ondanks de grote verworvenheden – toegang
tot onderwijs en de arbeidsmarkt, abortus, vlote
echtscheidingsprocedures, gelijkheid voor de wet,…
– van de vrouwen in de ontwikkelde kapitalisische
landen, zijn de problemen niet opgelost. Integendeel.
Tientallen jaren van anisociaal, neoliberaal beleid
hebben heel wat verworvenheden teruggeschroefd.
Vrouwen worden hierbij extra hard geraakt.
Een greep uit de helaas lange lijst:
Een kwart van de vrouwelijke gepensioneerden
heet recht op een pensioen van minder dan 500
euro. De regering-Michel wil een verhoging van de
pensioenleetijd van 65 naar 67 jaar tegen 2030, met
tegelijk ook een langere loopbaanvereiste om recht
te hebben op een volledig pensioen. In 2017 zal een
loopbaan van 41 jaar vereist zijn, in 2019 wordt dat 42
jaar. Driekwart van de vrouwelijke werkenden (en een
kwart van de mannelijke werkenden) komt niet aan
die loopbaanvereiste. Deze maatregelen, samen met
de geplande afschaing van een aantal gelijkgestelde
periodes (ijdskrediet, verlofstelsels, werkloosheid,
studiejaren, …), zal de penibele situaie op vlak van
pensioenen van vrouwen nog erger maken.
De voorwaarden voor de inschakelingsuitkeringen (de
ex-wachtuitkeringen), die door de regering-Di Rupo
al beperkt werden tot 3 jaar, werden nog verstrengd
door de regering-Michel. Zowat twee derden van de
40.000 werklozen die op deze manier hun uitkering
verloren of geweigerd werd, zijn vrouwen, waarvan
nog eens de helt alleenstaande vrouwen met
kinderen. De regering-Michel deed hier nog een
schep bovenop door de aanvullende uitkeringen voor
deelijds werkenden naar beneden te trekken.
Met de wet-Peeters wordt de steeds toenemende
vraag naar lexibilisering ten top gedreven. Indien je
7 dagen op voorhand weet op welke uren je moet

werken, hoe tref je dan bijvoorbeeld nog de nodige
regelingen voor de opvang voor je kinderen.
De besparingen in de openbare diensten raken
vrouwen dubbel. Vrouwen zijn er oververtegenwoordigd en dus bij de eerste slachtofers
als personeelsleden. Verder komen door de
verminderde dienstverlening meer en meer zorgtaken
bij de gezinnen i.p.v. de samenleving terecht. In de
gezinnen staan vrouwen gemiddeld in voor 80% van
het huishoudelijk werk.
De combinaie van de zorg- en huishoudelijke taken
met de arbeid buitenshuis, noemen we de dubbele
dagtaak. Veel vrouwen werken vandaag buitenshuis
en slechts weinig meisjes en jonge vrouwen zien voor
zichzelf een rol als huisvrouw weggelegd. Maar door
het feit dat de samenleving de huishoudelijke en
zorgtaken, voor kinderen en echtgenoot en – door de
dure rusthuizen gecombineerd met lage pensioenen
– ook steeds meer terug voor bejaarde ouders, niet
als sociale taken ziet, waarvoor openbare diensten
worden ingezet, worden vrouwen belast met een
dubbele dagtaak. Die dubbele dagtaak, zeker in een
situaie van een lexibele arbeidsmarkt, maakt dat
veel vrouwen niet voldoende verdienen om inancieel
onahankelijk te zijn.
Dit gebrek aan inanciële onahankelijkheid maakt
dat vrouwen extra kwetsbaar zijn voor geweld.
Zelfs indien ze uit een gewelddadige relaie willen
ontsnappen, liggen daar allerlei obstakels op de weg.
Hoe met de lage lonen die veel vrouwen verdienen
in deelijds werk, dienstencheques en andere
“klusjes”, … en met de onzekerheid van een ijdelijk
of interimcontract, een nieuwe woning vinden en
voldoende inkomen om van te leven, zeker als er
kinderen zijn?
Geweld op vrouwen is inherent aan het kapitalisme,
dat drijt op verdeeldheid en vooroordelen tegenover
speciieke groepen om zo de meerderheid van de
bevolking die door de burgerij wordt uitgebuit en
onderdrukt te verdelen. Vrouwen worden in de
publieke ruimte en op de scholen en werkplaatsen
vaak geconfronteerd met seksuele pesterijen, in
hun gezinnen vaak met fysiek en seksueel geweld.
Vooroordelen over vrouwen maken vaak ook dat ze
extra hard moeten werken om voor vol te worden
aanzien. Seksisme installeert zeer reële beperkingen
in het leven van vrouwen. Ondanks de enorme
stappen vooruit en de grotere vrijheid die vrouwen
vandaag hebben om hun leven te bepalen, blijt dat
geweld voortduren.
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1 op 3 vrouwen wordt ooit in hun leven geconfronteerd
met geweld. In België is 1 op 7 vrouwen slachtofer
van ernsig geweld binnen het gezin en 68% van de
vrouwen verklaart ooit slachtofer te zijn geweest
van fysiek of seksueel geweld. Ongeveer 70% van
de vrouwelijke slachtofers van moord worden om
het leven gebracht door hun eigen partner. 8,9%
van de vrouwen zijn voor hun 18e levensjaar ooit
het slachtofer geweest van gedwongen seksuele
contacten of relaies.
En ook nieuwe vormen van onderdrukking zien het
licht, of beter gezegd oude vormen in een nieuwe
verschijning. De groei van het internet werd door
de seksmaia aangegrepen voor een ongeziene
uitbreiding van de seksindustrie – porno is een van
de grootste internetsectoren. Daarbij is ook een
verglijding zichtbaar naar steeds hardere porno,
kinderporno enz. Porno is vandaag overal aanwezig
en zet volgens diverse studies een ernsige druk op
zeker jonge vrouwen ivm hun seksuele “prestaies”.
De verhoudingen tussen de seksen is er dan ook in
97% van het pornomateriaal één van vrouwelijke
gehoorzaamheid en volgzaamheid, het “alijd te
pakken zijn”. Het grootste deel van het pornomateriaal
sikt van de clichés zoals bijvoorbeeld dat vrouwen
“ja” bedoelen als ze “neen” zeggen, enz. En voor veel
jonge vrouwen die in die porno-industrie betrokken
raken – foto’s laten trekken is toch een snelle manier
om aan geld te raken – is die porno-industrie een
opstapje naar de prosituie.
In het maatschappelijk debat over prosituie wordt
vaak vertrokken van de noie ‘keuze’. Voor de
meesten is er echter helemaal geen sprake van keuze.
Hun ‘keuzes’ worden beperkt door het enge karakter
van een kapitalisme in crisis. Een recent onderzoek in
negen landen geet aan dat 60% van de prosituees
aan slavenvoorwaarden werkt, dat 38% zegt geen
andere keuze te hebben als gevolg van armoede,
racisme, een gebrek aan kansen en seksisme. Slechts
2% van de ondervraagde prosituees denkt deze
aciviteit op gelijk welk ogenblik te kunnen stoppen.
De gevesigde media wijzen graag naar de
escortebedrijven die luxeprosituie aanbieden om
daarmee aan te geven dat prosituie een keuze zou
zijn. De realiteit ziet er anders uit. Luxeprosituees
zijn slechts een kleine minderheid. Veel mensen
die in prosituie belanden, hebben geen andere
‘oplossing’ om te overleven. Het gaat onder meer
om mensen-zonder-papieren of om mensen die uit
de boot vallen en geen enkele bron van inkomsten
hebben.
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Met de verklaring dat “prosituie een mensenrecht
is”, sluit Amnesty Internaional zich aan bij een
groeiende groep instellingen, prominenten en zelfs
staten die onder druk staan om de seksindustrie
te normaliseren. Een mensenrechtenorganisaie
die prosituie voorstelt als onderdeel van die
mensenrechten, geet de illusie dat prosituie zonder
uitbuiing mogelijk is. In feite komt het standpunt van
Amnesty Internaional erop neer dat mannen, het
zijn immers bijna steeds mannen die beroep doen op
prosituees, het recht hebben om seks te kopen en
dat handel op basis van onderdrukking van vrouwen
geen probleem vormt. Studies uit Nederland en
Duitsland geven aan dat vooral diegenen die voordeel
halen uit het aanbieden van het lichaam van anderen,
de pooiers dus, winnen bij een legalisering van de
seksindustrie. De mensenhandel is in die landen zelfs
toegenomen. De meeste prosituees leven nog steeds
in de illegaliteit en zijn kwetsbaar voor seksueel en
fysiek geweld naast andere vormen van misbruik.
Veeleer dan prosituie als “mensenrecht” te zien,
vloeit volgens ons de noodzaak tot prosituie voor
veel vrouwen voort uit de gebrekkige toepassing
van sociale rechten, zoals het recht op werk,
degelijke lonen en uitkeringen en het recht op een
leven zonder armoede. Hoge werkloosheid, lage
lonen en uitkeringen, hoge kosten voor huisvesing,
zorg en diensten, … maken juist dat veel vrouwen
in de prosituie belanden. En ook steeds meer
mannen, vooral mannen uit achtergestelde groepen
zoals sans-papiers, belanden in de prosituie,
hoofdzakelijk de homoprosituie. Dat relecteert hoe
in de samenleving steeds bredere lagen, ook buiten
de tradiioneel achtergestelde lagen, in een situaie
terechtkomen waarin hun keuzemogelijkheden zich
steeds meer beperken.
Prosituie is niet een kwesie van “keuze”, maar van
gebrek aan keuze! De campagne ROSA verdedigt de
rechten van die vrouwen – en mannen – en vecht
tegen de criminalisering van prosituie die als enig
gevolg heet dat die sector nog meer ondergronds
gaat werken en de situaie van de prosituees nog
moeilijker wordt. Maar om de rechten van die
vrouwen te verdedigen, moet naast de strijd tegen
criminalisering ook – en vooral – de strijd gevoerd
worden voor een sociaal programma dat aan
prosituees de kansen biedt om uit de prosituie te
stappen, ook als het om sans-papiers gaat. Enquêtes
wereldwijd tonen immers dat de meerderheid van
prosituees dat wil.

Nood aan nieuwe en
strijdbare Internationale
Vrouwendagen als deel
van de strijd voor het
socialisme
De strijd van vorige generaies voor
meer onahankelijkheid, vrijheid
en gelijkheid heet voor een groot
aantal verworvenheden gezorgd.
We zien echter dat het kapitalisme
in staat is om iedere vooruitgang in
haar eigen voordeel om te zeten
en er een winstbron van te maken.
In een samenleving waarin de
winstlogica blijt primeren, zal geen
enkele verworvenheid deiniief
zijn.
Om tot echte verandering te komen
in de situaie van vrouwen en
mannen, moet er een samenleving
opgebouwd worden waarin de materiële basis
voor onderdrukking verdwijnt. De strijd voor de
emancipaie van een onderdrukte groep moet
gebeuren door het geheel van de arbeidersklasse.
Wanneer deze massaal op het toneel verschijnt,
moet en zal ze alle onderdrukte groepen met zich
meetrekken. Dit hebben we gezien ijdens de
Russische Revoluie. Mannen en vrouwen uit de
werkende klasse mogen zich niet laten verdelen, maar
zich verenigen in hun strijd voor een samenleving
waar zij beide beter van worden.
We zien wereldwijd vrouwen in opstand komen tegen
de dagdagelijkse realiteit. In Amerika protesteren ze
massaal tegen de seksisische uitspraken van Trump.
Poolse en Ierse vrouwen strijden voor het schrappen
van het verbod op abortus. In IJsland staakten vrouwen
tegen de loonkloof. In België kwamen vrouwen de
laatste jaren vooral in de syndicale mobilisaies op
straat, met een oververtegenwoordiging bij de acies
tegen de besparingen in de non-proit.
Het aantal vrouwen en meisjes dat seksisme wil
aanklagen en bestrijden groeit weer aan. Er is een
gevoel van genoeg is genoeg en de feminisische
beweging herleet. Er is een radicale en uitgesproken
afwijzing van iedere vorm van achterstelling en
seksisme en de bereidheid zich hierrond te engageren
neemt toe. Wij roepen op om van Internaionale
Vrouwendag opnieuw een dag van massaal verzet te
maken.

Niet voor meer vrouwen in hooggeplaatste
funcies, zoals CEO Dominique Leroy van Proximus
of de voorzitster van de patroonsorganisaie VBO
Michèle Sioen, om dan hetzelfde te doen als hun
mannelijke soortgenoten, namelijk de belangen
te verdedigen van de kapitalisische klasse, ten
koste van miljoenen mannelijke en vrouwelijke
werknemers. Hun doelstellingen en die van hun
klasse, maakten ze eens te meer duidelijk door in
de zaterdagediie op 31 december 2016 in De Tijd
de regering onder druk te zeten werk te maken van
de zoveelste lastenverlaging voor bedrijven, wat
gegarandeerd zal leiden tot nog grotere besparingen
in de sociale zekerheid, met alle gevolgen van dien
voor de levenskwaliteit van duizenden vrouwen
en hun gezinnen. Zo’n boegbeelden, al dan niet
vrouw, hebben we net niet nodig! Zo bleek ook de
socialisisch geïnspireerde Sanders veel populairder
bij vrouwen dan Wall Street-kandidate Clinton. Dit
toont dat het soort van ideniteitspoliiek dat lange
ijd opgang maakte niet de weg vooruit biedt.
De plaats van de nieuwe generaie vrouwen uit de
arbeidersklasse is in de strijd tegen onderdrukking,
seksisme en de eindeloze besparingen die het
kapitalisme voor ons in peto heet, en het leven van
de meeste vrouwen steeds ondraaglijker maken. Het
is een strijd voor een programma en een parij die
de hele klasse kan bevrijden, mannen en vrouwen,
van elke vorm van onderdrukking en discriminaie.
Een strijd voor een programma van socialisische
maatschappijverandering!
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March for choice in Dublin, Ierland (2015)

Pleidooi voor socialistisch feminisme

door Laura Fitzgerald (2016)

In het licht van de opkomst van een nieuwe generaie
die antwoorden zoekt op de vraag hoe seksisme te
bestrijden, voert Laura Fitzgerald een pleidooi voor
een socialisische feminisische beweging. Deze
tekst verscheen in de zomer van 2016 op Rosa.ie en
nu voor het eerst in het Nederlands.
“En tenslote, aan alle meisjes overal, ik ben bij jullie.
Wanneer je je ’s nachts alleen voelt, ben ik bij je.
Wanneer mensen aan je twijfelen of je verwerpen,
ben ik bij je. Ik heb elke dag voor jullie gevochten.
Stop dus nooit met vechten. Vuurtorens rennen niet
hele eilanden af op zoek naar boten die ze kunnen
reden; ze staan er gewoon en schijnen. En hoewel
ik niet elke boot kan redden, hoop ik toch dat door
hier vandaag te spreken, ik jullie een klein stukje licht
heb kunnen doen absorberen, een klein besef dat
gerechigheid geschied is, een kleine bevesiging dat
we ergens aan het geraken zijn, en de grote, grote
wetenschap dat je, zonder twijfel, belangrijk bent, dat
je mooi bent, dat je gewaardeerd en gerespecteerd
moet worden, ongetwijfeld, elke minuut van elke dag,
je bent machig en dat kan niemand je afnemen. Aan
alle meisjes overal, ik ben bij jullie. Dank jullie.”(1)
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Dit is het slot van het krachige slachtoferstatement
van een 23-jarige Amerikaanse vrouw dat viraal ging
op sociale media en integraal werd voorgelezen
op een naionaal Amerikaans nieuwskanaal. Haar
aanvaller, Brock Turner, was een student op Stanford
die ze niet kende. Hij bracht haar naar een afgelegen
plekje op een studentenfeestje waar hij haar ontmoet
had. Ze was onder invloed en buiten bewustzijn
toen hij haar aanrandde. Twee jonge mannen die
voorbijietsten, studenten uit Zweden, onderbraken
de aanranding, gingen Turner achterna en haalden
hem in. Het slachtofer legt ontroerd uit dat ze met
een foto van twee ietsen boven haar bed slaapt om
haar eraan te herinneren opimisisch te blijven.
In haar 7.000 woorden tellende verklaring brak ze
ook het crimineel rechtssysteem af en de media,
die de misdaad waar ze het slachtofer van was
minimaliseerden. Het was een misdaad waarvan ze
zegt dat die een rampzalige impact op haar gezondheid
en leven had. Brock Turner, een jonge blanke student
op Stanford en, zoals de media en zijn advocaten maar
blijven herhalen, een topzwemmer, kreeg een straf
van zes maanden in de gemeentelijke gevangenis – in
een land dat onophoudelijk gevangenisstrafen van

decennia uitdeelt aan jonge gekleurde mensen voor
niet-gewelddadige drugsaanklachten.

Tegen ‘machismo’ en ‘femicide’
vechten

Een nieuwe feministische golf?

In Laijns-Amerika heet de dringende noodzaak
van verzet tegen ‘machismo’, en wat door acivisten
“femicide” genoemd wordt, tot belangrijke
betogingen geleid in Brazilië, Mexico, Argeninië,
Colombia en Bolivia.(5)

De Stanford-verkrachingszaak die in juni 2016
voor het gerecht verscheen, kende een grote
internaionale weerklank. Dat komt omdat één op
de drie vrouwen wereldwijd het slachtofer worden
van fysiek of seksueel geweld ijdens hun leven.
(2) Het komt ook omdat vandaag wereldwijd een
nieuwe vrouwenbeweging op de voorgrond treedt.
Een nieuwe generaie jonge vrouwen radicaliseert
door voortgezete onderdrukking van vrouwen en
LGBTQ’s, ideniiceert zich als feminist, en engageert
zich in sommige gevallen in poliieke acie. Zij hebben
de strijd gevoerd voor abortusrechten in Ierland,
Polen, Spanje en elders. Zij hebben de cultuur van
vicim-blaming (slachtofers verantwoordelijk stellen
voor de misdaden die tegen hen begaan worden),
mannelijk geweld en seksueel geweld tegen vrouwen
en kinderen uitgedaagd, ook op Amerikaanse
universiteitscampussen. En ze hebben deelgenomen
aan mobilisaies in Laijns-Amerika, maar ook de
‘Rage Against Rape’-protesten in India in 2013.
Commentatoren noemen dit een nieuwe feminisische
golf. Deze golf is erg toegankelijk voor LGBTQI+mensen en verwerpt rigide gendernormen als sociaal
opgelegd in een kapitalisische samenleving. Ze
verwerpt elke essenialisering van vrouwelijkheid
die typerend is voor de theorieën van de tweede
feminisische golf in de late jaren ’60 en vroege
jaren ’70; op deze manier is ze acief en bewust
trans-inclusief. De centrale posiie die sociale media
innemen in het leven van veel jonge mensen breidt
zich uit naar grote delen van de wereld. Hoewel dit
fenomeen het meest opvallend aanwezig is in Europa
en de VS, vindt het ook elders weerklank.
Onder jonge mensen in grote delen van de wereld
bestaat er vandaag een meer open houding
omtrent seksualiteit en gender. In Groot-Britannië,
bijvoorbeeld, omschrijt 49% van de 18-tot-24-jarigen
zichzelf niet als heteroseksueel, volgens een YouGovpeiling van augustus 2015. (3) Ook interessant:
een andere YouGov-peiling toont aan dat slechts
2 procent van de 18-tot-24-jarige mannen zichzelf
als volledig mannelijk omschrijf – wat illustreert
dat mannelijkheid onder jonge mannen niet als
iets posiiefs beschouwd wordt. Dat is mogelijk een
posiief gevolg van een nieuw ani-macho- en proLGBTQ-bewustzijn onder de jeugd.(4)

Een Braziliaanse zaak die in juni 2016 aan het licht
kwam, was de meest recente die aanleiding gaf tot
massale, woedende en emoionele mobilisaies.
Een 16-jarig meisje werd het slachtofer van een
groepsverkraching in Rio de Janeiro met maar liefst
33 daders. Toen ze het incident ging melden, werd
ze uitgelachen door poliieagenten. In hun ogen
verdiende dit meisje, die in een favela (Braziliaanse
sloppenwijk) woont, een dergelijke vreselijke
misdaad. De verkraching werd geilmd en online
gezet door enkele verkrachters, die daarvoor veel
“shares” en “likes” kregen op sociale media.
De massale reacies van verzet in de straten zijn
doodgebloed na de rechtse coup tegen de regering
van Dilma Roussefs Arbeidersparij (PT). De nieuwe
regering die Dilma vervangt, is 100% blank en
mannelijk – een symbool dat niet aan vrouwen is
voorbijgegaan, noch aan de gehele arbeidersklasse
die voornamelijk uit gekleurde mensen bestaat in
Brazilië. Dit zorgt voor een reële opportuniteit voor
de linkerzijde in de PSOL en de PTSU om een coaliie
aan te gaan om de mobilisaie van vrouwen tegen
verkraching en mannelijk geweld op gang te trekken,
om de illegiieme en erg reacionaire regering-Temer
te bestrijden, maar ook om een groot links verzet op
te bouwen tegen het gehele establishment – inclusief
de PT – dat de meerderheid van armen, arbeiders
en vrouwen in de steek gelaten heet. Zij leven nog
steeds in een obsceen ongelijke samenleving en in
een racisische en gewelddadige staat.
De aanzet tot een nieuwe vrouwenbeweging vormt
zich vandaag vier decennia na de ‘tweede golf’ van
feminisme, toen de vrouwen- en arbeidersbewegingen
enorme stappen vooruit realiseerden voor vrouwen,
inclusief wetelijke gelijkheid in veel landen. Het is
nuig om terug te kijken en een analyse te maken
van de sterke punten van deze periode – niet in het
minst de inspirerende en massale strijdbewegingen
van onderuit die leidden tot – onder andere –
wetgeving voor gelijke lonen, contracepie en
abortusrecht in veel staten, en de eerste crisiscentra
voor verkrachingsslachtofers en vrouwenhuizen.
Toch willen we in de punten hieronder vooral ingaan
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op wat we vandaag anders moeten doen als we een
beweging willen opbouwen die onderdrukking en
ongelijkheid permanent kan uitbannen.
Neoliberalisme en winst maken door
middel van seksisme
Hester Eisenstein schreef dat: “… de vrouwenbeweging
een succesvolle ‘burgerlijke revoluie’ voor
vrouwen gecreëerd heet… Ze ging verder op de
vrouwenbewegingen van de 19e en 20e eeuw om
volledige burgerrechten voor vrouwen te claimen.
Deze onvoltooide revoluie leek nu compleet:
vrouwen, vooral vrouwen uit de middenklasse,
konden eindelijk ontsnappen uit de categorie van
‘slechts’ echtgenote en moeder, naar de wereld van
de compeiieve, individualisische markt.” (6)
Verder argumenteert ze dat “de feminisische
revoluie” van de jaren ’60 en ’70 ondersteund
werd door de eisen van de kapitalisische economie
voor vrouwenarbeid.(7) De jaren ’70 betekenden
een winstcrisis voor het kapitalisme, waardoor een
belangrijke shit naar neoliberaal kapitalisme nodig
werd, verpersoonlijkt door Margaret Thatcher
en Ronald Reagan. Dit neoliberalisme kan kort
omschreven worden als het ophefen van alle
obstakels die in de weg staan om winst te maken
en wordt getypeerd door: het terugdringen van de
georganiseerde arbeidersbeweging en een aanval
op lonen en arbeidsvoorwaarden; deregulering;
privaiseringen; ‘inancialisering’ van het kapitalisme;
en het overdragen van de producie-industrie naar
het Oosten. Eisenstein citeert eveneens indicaieve
veranderingen in de arbeidsmarkt in de VS. Van
1940 tot 1960 bestond de grote vooruitgang in
vrouwenarbeid voornamelijk uit handarbeid en
lagere bediendenjobs. Maar meer dan de helt van
die vooruitgang tussen 1960 en 1990 bestond uit
kaderfuncies en hogere bediendenjobs.(8)
Gelijkheid voor de wet gaf een elite van vrouwen de
mogelijkheid om stappen vooruit te zeten. Vandaag
zijn er vrouwelijke CEO’s (hoewel de kapitalisische
elite die “meester over het universum” is voornamelijk
uit mannen bestaat). Elitevrouwen in machtsposiies
worden door de kapitalisische klasse gebruikt als
symbolen die het systeem moeten rechtvaardigen.
Toch wordt de toevoer van vrouwelijke arbeiders
op wereldvlak in de afgelopen decennia – een bron
van deelijdse, lexibele, niet-gesyndiceerde en
goedkope arbeid – door het kapitalisme gebruikt
in zijn neoliberale drijfveer. Terwijl het burgerlijke
feminisme zich concentreerde op het vervrouwelijken
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van de elite, is de uitbuiing van vrouwelijke arbeiders
toegenomen. In het Westen zwoegen vrouwen
in laagbetaalde jobs in de dienstensector. In het
Oosten werken gekleurde meisjes en vrouwen in
de moeilijkste en laagstbetaalde jobs in giganische
fabrieken – typerend hiervoor is de texielindustrie in
Bangladesh, berucht voor de brand in Dhaka in 2012
waarin 117 arbeidsters die kledij produceren die in
het Westen verkocht wordt, omkwamen.
Het kapitalisme is een opportunisisch systeem dat
elke mogelijkheid grijpt om winst te maken. Eén
van de deiniërende kenmerken van de tweede
feminisische golf was dat die stoutmoedig opkwam
voor seksuele vrijheid en lichamelijke autonomie
voor vrouwen. Dit element is ook opgeslorpt door het
kapitalisme, dat vandaag lichamen en lichaamsdelen
in advertenies gebruikt en zo seks linkt met
consumenisme, waarbij vrouwen geobjeciveerd
worden en het idee gepromoot wordt dat vrouwen
iets zijn dat je kan beziten. Dit is ook gelinkt aan de
enorme uitbreiding van de wereldwijde seksindustrie,
één van de meest winstgevende industrieën op de
planeet, die op huichelachige wijze het idee van
seksuele bevrijding gebruikt om een industrie te
rechtvaardigen die hoofdzakelijk een patriarchale
visie op seks en seksualiteit propageert; een visie
waarin vrouwen gezien worden als het object van
mannelijke seksuele verlangens en “noden”, in plaats
van seksuele wezens met eigen seksuele handelingen
en verlangens die even sterk, divers en waardevol zijn
als die van mannen.
Onbetaalde huishoudelijke arbeid
Ondertussen heet het neoliberale ijdperk een
enorme aanval betekend op de welvaartsstaat – daar
waar die bestond – en geleid tot het onderinancieren
en privaiseren van openbare diensten in het
algemeen. Dit proces is in veel landen nog versterkt na
de globale economische crisis van 2008. De ideologie
van het kerngezin, met een man als gezinshoofd
en een onderdanige vrouw, staat haaks op wat de
overgrote meerderheid van gewone mensen van
alle geslachten in Ierland en veel andere landen wil.
In feite probeert de kapitalisische klasse niet meer
om een dergelijke visie openlijk te promoten. Grote
delen van de heersende klasse steunen vandaag het
idee van huwelijksgelijkheid, hoewel dat enkel is
gekomen door enorme druk van onderuit vanuit de
LGBTQ-beweging.
Maar de concrete realiteit is dat de massale toetreding
van vrouwen tot de arbeidsmarkt – ondanks enkele

posiieve veranderingen in aitudes en input
van mannen thuis -, gelinkt aan de uitholling van
openbare diensten ertoe geleid heet dat vrouwen
nog steeds de last dragen van onbetaalde arbeid –
huishoudelijk werk en emoioneel werk, inclusief
het opvoeden van de kinderen en de zorg voor zieke
en oudere familieleden. Het tradiionele gezin mag
dan ondermijnd zijn, maar de “reproducieve arbeid”
van vrouwen bestaat nog steeds, aangezien hun
onbetaalde arbeid cruciaal is voor het opvoeden,
fysiek en emoioneel, van nieuwe arbeidskrachten
voor het kapitalisme. (9)
Burgerlijk feminisme: een
doodlopend straatje
Decennia van gelijkheid voor de wet in veel staten
hebben niet tot echte gelijkheid geleid voor de
vrouwen die er leven, in het bijzonder niet voor
arme vrouwen en vrouwen uit de arbeidersklasse.
Het kapitalisme proiteert van de laagbetaalde
en onbetaalde arbeid van vrouwen. Industrieën
als de wereldwijde cosmeicamarkt – die $460
miljard waard was in 2014 (10) – en de wereldwijde
plasische chirurgie – die in 2019 $27 miljard waard
zal zijn (11) – proiteren van het lage zelbeeld en de
slechte mentale gezondheid van meisjes en vrouwen.
Globaal gezien maken vrouwen twee keer zoveel kans
als mannen om aan unipolaire depressie te lijden.
(12) Het is essenieel dat we anikapitalisme centraal
stellen in de vrouwenbeweging.
Acief aniracisme en ani-imperialisme maken
inherent deel uit van een anikapitalisische houding.
In Keulen, Duitsland, werd een reeks vreselijke
seksuele aanrandingen tegen vrouwen in de stad op
oudejaarsavond 2015, op verwerpelijke wijze gebruikt
door de media en het poliieke establishment om
gevoelens van islamofobie en anivluchtelingenseniment op te wekken. Socialisten organiseerden
betogingen om in duidelijke bewoordingen op te
komen tegen seksuele aanranding en geweld, maar
ook om tegelijkerijd een blok te vormen tegen alle
vormen van racisme, islamofobie en pogingen om
vluchtelingen tot zondebok te maken. De betogers
verwezen terecht naar het wijdverspreide en
inheemse probleem van partnergeweld in Duitsland.
Op dezelfde manier stemde Hillary Clinton – het
toppunt van pro-kapitalisisch, burgerlijk, big
business-feminisme – voor de oorlog in Irak die
honderdduizenden Irakese mensen doodde (13)
en wordt voor haar verkiezingscampagne gesteund
door de Naional Organisaion of Women (NOW) in

de VS. NOW is de Amerikaanse sleutelorganisaie
van het burgerlijk feminisme die voortkomt uit
de vrouwenbeweging die begon in de jaren ’60.
Maar wat opvalt, is de realiteit van de bewuste
verwerping van het burgerlijke feminisme door
de meest gepoliiseerde jonge vrouwen in de VS.
En dat ondanks Gloria Steinem, een belangrijke
symbooliguur van de tweede feminisische golf, die
jonge vrouwen een gebrek aan steun voor Clinton
verweet: “Als je jong bent, denk je: ‘Waar ziten de
jongens?’ De jongens ziten bij Bernie”.(14) Dit leidde
tot woede-uitbarsingen bij veel jonge vrouwen en
zelfs pro-Sanders protestmarsen onder de slogan
“Ik ben hier niet voor de jongens.” Democracy Now
interviewde op zo’n mars Elma Relihan, een aciviste
van Socialist Alternaive in New York City:
“Onze mars vandaag heet ‘niet hier voor de jongens.’
Dat antwoordt op de uitspraken van Gloria Steinem,
die erg beledigend waren en beweerden dat vrouwen
hier enkel voor de jongens zijn. Maar de campagne en
het programma van Bernie beantwoorden aan veel
fundamentele noden die werkende vrouwen vandaag
hebben. Gezondheidszorg, het minimumloon van
$15 per uur, grais onderwijs, … zijn allemaal zaken
die een echte weerklank vinden bij jonge mensen en
jonge vrouwen…” (15)
Jonge vrouwen vormden de drijvende kracht
achter de massabeweging ter ondersteuning van
Bernie Sanders’ oproep voor een poliieke revoluie
tegen de miljardairsklasse. Ze werden niet verleid
door het vooruitzicht van een eerste vrouwelijke
Amerikaanse president, met een wolfachige Hillary
Clinton die in feite het tegenovergestelde van hun
radicale verzuchingen vertegenwoordigt. Clinton,
een oorlogskandidaat geinancierd door Wall Street,
provoceerde de #BernieOrBust-mentaliteit en het
massale acivisme dat gekanaliseerd kan worden
in de uitbouw van een derde poliieke kracht in de
VS die vrouwen, arbeiders, gekleurde mensen en
jongeren vertegenwoordigt.
De strijd tegen onderdrukking en
kapitalisme
De wereldwijde opkomst van een nieuwe
vrouwenbeweging vindt plaats op een moment van
diepgaande economische en poliieke crisis voor
het kapitalisme. Het bewustzijn van jonge vrouwen
over heel Ierland, die gepoliiseerd worden door het
in stand houden van het verbod op abortus en het
afschafen van huwelijksgelijkheid in het Noorden,
wordt ook duidelijk gevormd door de besparingen
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van het afgelopen decennia, die zo openlijk de
levensvoorwaarden van de meerderheid in het vizier
namen, om de belangen van big business en de
bankenwereld te beschermen.
Alle strijdbewegingen voor meer rechten voor
vrouwen worden versterkt door een anikapitalisisch
en socialisisch perspecief. Onze strijd tegen het
8e amendement – het grondwetelijke verbod op
abortus – bijvoorbeeld, is ondeelbaar gelinkt aan
de strijd om kerk en staat te scheiden zodat we ons
ervan kunnen verzekeren dat openbare ziekenhuizen
abortussen zullen uitvoeren door middel van een
openbaar gezondheidssysteem, en dat dit niet enkel
in dure privéklinieken zal gebeuren. Geen enkele
parij van het poliieke establishment, en ook niet
Sinn Féin, is bereid om werkelijk de rol van de Kerk
in gezondheid en onderwijs te betwisten – daarom
strijden we voor een linkse regering die dit wel kan
doorvoeren.
Een ander voorbeeld is het feit
dat de wooncrisis het gevaar
van mannelijk geweld tegen
vrouwen in onze samenleving
nog eens vergroot. Zonder
vrije toegang tot woningen
worden vrouwen en kinderen
blootgesteld aan potenieel
dodelijke situaies. Verbaal,
fysiek en seksueel geweld
zijn
machtsuitdrukkingen
die rampzalig zijn voor het
zelbeeld en het recht op
zelbeschikking. Daarom is
het alijd moeilijk om uit
een destrucieve relaie te
ontsnappen. De wooncrisis
maakt het voor delen van
de armen en de werkende
klasse in het bijzonder zelfs
onmogelijk. Een oplossing voor
de wooncrisis moet gekoppeld
worden aan het in vraag stellen
van wie de welvaart in handen
heet, en aan de vernieiging
van het winstmoief dat tot
een tsunami van dakloosheid
heet geleid, om de aanwezige
welvaart en middelen te
gebruiken
om
publieke
woningen te bouwen voor
ieders noden.
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We hebben een beweging nodig die ingaat tegen de
ideologie, de aitudes en het gedrag die tot geweld
tegen vrouwen leiden. Zoals hierboven uitgelegd,
moet een dergelijke beweging ook het winstsysteem
in vraag stellen. Dit betekent dat opgekomen moet
worden voor democraisch openbaar bezit van de
massamedia, aangezien de kapitalisische controle
over de media tot het verspreiden van gevaarlijke
seksisische en racisische ideeën leidt en de
heerschappij van de 1% bestendigt.
Om consequent anikapitalisisch te zijn, moeten we
het socialisisch alternaief in het centrum plaatsen
van onze visie op verandering. Gelijkheid is niet
mogelijk in een wereld waar de rijkste 62 mensen
meer rijkdom beziten dan de armste helt van de
hele wereldbevolking (16) en waarin 60 miljoen
mensen wereldwijd vluchtelingen zijn, of ontheemd
zijn als gevolg van conlicten die voortvloeien uit het
kapitalisische imperialisme of milieurampen die
het gevolg zijn van het winstsysteem dat de planeet
plundert. (17)

Solidariteitsbewegingen vanuit de
arbeidersklasse
De kapitalisische klasse beschikt wereldwijd over
enorme economische en poliieke macht. Om
een socialisische wereld op te bouwen waarin
de rijkdom en de middelen beheerd en gebruikt
worden in het belang van de meerderheid, moet er
een duidelijke socialisische invraagstelling zijn van
het systeem, gebaseerd op solidariteit bij de gehele
arbeidersklasse van alle genders; een beweging die
raciale en sectaire verdeeldheid kan oversijgen. Het
is in het belang van vrouwen dat ze een dergelijke
beweging mee uitbouwen en dat ze hun eisen en
verzuchingen eraan koppelen, aangezien vrouwen
oververtegenwoordigd zijn in laagbetaalde sectoren;
aangezien jonge vrouwen seksuele rechten en
vrijheid willen; aangezien LGBTQ-mensen een einde
willen aan de hetero normaieve cultuur en de
rigide genderrollen; aangezien gekleurde vrouwen
overheidsracisme en Fort Europa willen bestrijden.
Vandaag keren grote en groeiende lagen van
de arbeidersklasse en belangrijke delen van de
middenklasse in Ierland en heel Europa zich af
van het poliieke establishment. Dat illustreert
het potenieel dat bestaat om een beweging van
werkenden uit te bouwen die het idee van een
socialisisch Europa – en een socialisische wereld –
op de agenda plaatst. Tegelijkerijd illustreert het ook
het potenieel voor een groei van bevooroordeeld en
gevaarlijk rechtspopulisme. De opkomst van krachten
als Donald Trump en extreemrechtse racisische
parijen in Oostenrijk, Frankrijk en Groot-Britannië
– krachten die erg achterlijke en tradiionele visies
hebben over de rol van vrouwen in het gezin –
betekent een ernsige bedreiging voor de belangrijke
verwezenlijkingen en hervormingen die vrouwen
bekomen hebben. Daarom is het zo essenieel dat
anikapitalisme en socialisme een centrale plaats
innemen in elke strijd voor vrouwenrechten en
-vrijheden.
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