Vlissingen, februari 2005
Evenals vorig jaar wil het PvdA-vrouwennetwerk aandacht schenken aan de internationale
vrouwendag op 8 maart. De Internationale Vrouwendag stond en staat voor het gevoel van
solidariteit en strijdbaarheid van vrouwen overal ter wereld.
In tegenstelling tot wat Minister de Geus beweert, is de emancipatie nog lang niet voltooid.
Sterker nog het is helaas dit jaar duidelijker dan ooit dat vrouwen nog steeds een forse
achterstand hebben en/of dreigen te krijgen.(zie de Emancipatiemonitor 2004 van het SCP).
Ons vrouwennetwerk stelt zich o.a ten doel: voeden en ondersteunen van vrouwen in politieke
functies, opsporen en stimuleren van vrouwelijk politiek talent, kritisch volgen van de politiek
en de PvdA in het bijzonder.
Het herbevestigen van de afspraken die tien jaar geleden in Beijing zijn gemaakt (het congres
van de PvdA bijeen op 29 januari 2005 heeft motie nr. 10 ingediend door het landelijk PVN in
zijn geheel ondersteund). Wanneer vrouwenrechten geschonden worden, inspanningen
leveren om te zorgen dat dit stopt en wetgeving controleren.
Er dient voldoende opvang te zijn voor vrouwen die met hun kinderen moeten vluchten voor
geweld (huiselijk geweld, eerwraak is helaas dit jaar ook in ons land zeer actueel, oorlogsgeweld).
Nog steeds zullen er beleidsterreinen nodig zijn om die achterstanden weg te werken.
8 maart moet ook een dag zijn van inspiratie en het vrouwennetwerk en de Partij van de
Arbeid onder de aandacht brengen.
Bovendien is 8 maart een dag van internationale solidariteit en wordt de dag gratis
aangeboden aan allen die belangstelling hebben voor het programma.
Het PvdA-vrouwennetwerk Zeeland organiseert/verzorgt daarvoor op de
Internationale Vrouwendag een discussiemiddag en een film op

8 maart 2005 in Cinecity te Vlissingen
Programma:
13.00 uur

ontvangst met koffie en thee

13.30 uur

Opening
door dagvoorzitter Joke Boonman-Jacobs
Historische terugblik op de emancipatiebeweging
in Zeeland

13.45 uur

Inleiding door Hedy d’Ancona
Het bevechten van rechten van vrouwen

14.00 uur

inleiding van Marije Lafeber
Emancipatie-idealen in het huidig tijdsgewricht

14.15 uur

Pauze
met muziek van SJOEK

14.45 uur

Discussie tussen Hedy dAncona en Marije Lafeber

met de aanwezigen
16.15 uur

Pauze
met een hapje en drankje

16.45 uur

Filmvoorstelling

19.00 uur

sluiting

8 MAART OF OVER HET VROUWENNETWERK PVD A ZEELAND KUNT U TERECHT BIJ:
1. Atie van Dijk, Waddenzeestraat 14, 4388 GM Oost-Souburg, 0118 464107, e-mailadres jodijk@zeelandnet.nl;
2. Marjan de Koster, Vinkenissestraat 7, 4411 CC Rilland; 0113 551702 of werk 0164 274435;
mb.de.koster@sis.zeeland.nl
3. Maria le Roy, Cruquiusstraat 22, 4561 MS Hulst, 0114 319139, e-mailadres m.le.roy@sis.zeeland.nl
VOOR MEER INFORMATIE OVER

