Humanitas Multicultureel
A Kerkhof zz 22
9711 JB Groningen
Groningen, 31 januari 2005
Betreft: uitnodiging internationale vrouwendag
Stichting 8 Maart presenteert: de internationale vrouwendag dinsdag 8 maart 2005
met de titel: “vrouw(en) kracht in mindere tijden".
Door de eeuwen heen zijn vrouwen onderworpen aan diverse vormen van geweld.
Van oorlogsgeweld, vrouwenhandel, prostitutie, slavenhandel tot en met geestelijk-,
seksueel en fysiek geweld binnen huiselijke oftewel familiekringen. Overal ter wereld
hebben vrouwen gestreden om gelijke rechten. Jammer genoeg is democratie, vrijheid, gelijkheid
en broederschap niet vanzelfsprekend. Vlak voor en na de eerste wereld oorlog hebben vrouwen
in verschillende landen kiesrecht gekregen. Na de tweede wereldoorlog was de belangstelling
voor de vrouwenbeweging verminderd. Na de tweede feministische golf in de jaren zestig nam
de belangstelling weer toe en is 8 maart in het jaar 1978 door de Verenigde Naties tot
internationale vrouwendag uitgeroepen.
De internationale vrouwendag is een dag waarop vrouwen, jong en oud, zwart en wit, allochtoon
en autochtoon met hun kinderen samen komen om feest te vieren. Op deze dag komt er ook een
thema aan bod. Wij, stichting 8 maart, kiezen dit jaar voor het thema huiselijk geweld en
armoede. Huiselijk geweld doet zich voor in alle lagen van de bevolking. Toch weten vrouwen
ondanks het geweld zich staande te houden en daarbij dragen zij zorg voor zichzelf en voor hun
kinderen. Zij tonen kracht in mindere tijden.
Wij hebben een ontzettend leuk en gevarieerd programma opgesteld.
Er wordt een openingsspeech gehouden door Wethouder Van Schie.
Er zijn diverse performances te zien op het gebied van dans door vrouwen en kinderen.
Er zijn diverse workshops, waaronder een weerbaarheidstraining o.l.v. Floor Dijkstra
en Sacred Dance o.l.v. Djoekie Thomasz. Er is een informatiemarkt met een groot
aantal medewerkers en vrijwilligers van (on)bekende organisaties in Groningen.
Ook zijn er lekkere hapjes en natuurlijk fantastische internationale muziek!
Het feest vindt plaats in het Buurthuis 't Vinkhuys aan de Diamantlaan 94 te Vinkhuizen.
Wij beginnen om 16.00 uur en eindigen om 22.00 uur.
De toegang is geheel gratis en er is kinderopvang tot 20.00 uur.
Met vriendelijke groet,

Shetty James
PR-medewerker Stichting 8 Maart

Het telefoonnummer: 050-3135940
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