
 

 

Persbericht 

Brussel, 07 februari 2019. 

 

Contact pers: com.8maars@gmail.com  

Info : https://8maars.wordpress.com en https://www.facebook.com/8maars 

Facebook event: https://www.facebook.com/events/737960343253760/  

 

1e Vrouwenstaking wordt concreet in heel België 

één maand voor D-Day 
 

Het Collecti.e.f 8 maars roept alle vrouwen* in België op om op 8 maart alle vormen van werk1 

neer te leggen. We vragen dus te staken, en te stoppen met zowel betaald werk, als zorg, 

studies en consumptie, dit om op te komen voor vrouwenrechten in alle domeinen en zo te 

tonen dat, wanneer vrouwen stoppen stopt de wereld. 

 

We vragen alle werkneemsters die de mogelijkheid hebben om te staken, inlichtingen in te 

winnen bij hun vakbond. Volgend op de oproep van het Collecti.e.f, hebben verschillende 

regionale en nationale vakbondscentrales besloten het initiatief te steunen en een 

stakingsaanzegging in te dienen. Het CNE, de Algemene Centrale van het ABVV (met 

name sectoren van schoonmaak en dienstencheques) en ACOD Brussel hebben een 

stakingsaanzegging ingediend. De werkneemsters die in deze sectoren werken zullen dus 

kunnen staken en kunnen hiervoor een vergoeding ontvangen, afhankelijk van de beslissing 

binnen hun sector. 

 

Wij roepen vrouwen* op om, los van deze klassieke vakbondsstaking, zelf tot individuele en 

collectieve actie over te gaan. Bijvoorbeeld door niet naar de les te gaan, te stoppen met 

consumeren en het huishouden doen. We roepen dus wel degelijk op tot een algemene 

staking, die betrekking heeft op alle vrouwen en alle aspecten van de samenleving. Dit 

om op te komen tegen de ongelijkheden en discriminaties die ook in alle aspecten van 

de samenleving blijven bestaan. Het Collecti.e.f wil ook solidariteitsacties opzetten met 

vrouwen die op 8 maart niet kunnen staken. 

 

Eén maand voor 8 maart roept het Collecti.e.f alle vrouwen* op om de 8e om 14u, gelijk waar 

ze zich bevinden, lawaai te maken, zich te laten horen, en om indien mogelijk op dat moment 

naar het Centraal Station van Brussel te komen voor een samenkomst en diverse acties, 

waaronder een betoging die van daar vertrekt om 17u. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Voir plus de détails sur l’initiative dans le communiqué du 23 janvier en ligne ici. 
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Het Collecti.e.f raad aan om: 

- Het eisenpakket te lezen. Deze werden gemaakt om een discussie op gang te 

brengen. Deze eisen zijn echter enkel een kader en we roepen alle vrouwen* op te 

staken op haar manier en voor haar eigen redenen. 

- Deel te nemen aan de diverse activiteiten (agenda) of om er zelf te organiseren. In 

Brussel wordt vanaf nu elke vrijdag een infopunt voorzien voor het verdelen van 

communicatie materiaal en het uitwisselen van informatie. Een feministische fietstocht 

langs de verschillende stakingsposten in Brussel is gepland op 13 februari maar ook 

een deelname aan de betogingen van de klimaatspijbelaars elke donderdag en 

sensibilisatie acties in verschillende treinstations, op markten in scholen. Een open 5e 

Algemene vergadering gaat door op 17 februari in Brussel om samen belangrijke 

beslissingen te nemen. Alle andere acties communiceren we via onze Facebook en  

website. 

- Op sociale media maar ook in je persoonlijke omgeving aandacht te geven aan 

deze staking en de info te verspreiden (#8maars) 

 

--------- 

 

Het Collecti.e.f 8 maars is onafhankelijk van politieke partijen, organisaties en vakbonden en 

bestaat uit vrouwen* met als gemeenschappelijk doel het organiseren van een eerste 

Vrouwen*staking in België op 8 maart 2019, Internationale Dag voor de Rechten van de 

Vrouw. 

Sinds september 2018, brengen maandelijkse open vergaderingen telkens een hondertal 

vrouwen samen om deze dag te organiseren, met als doel concrete vooruitgang te boeken 

in alle domeinen van de ongelijkheid tussen man en vrouw. 

Alle vrouwen in België worden opgeroepen om 

- hun eigen realiteiten, woede en de verschillende vormen van discriminatie waarvan 

zij slachtoffer zijn te tonen en zichtbaar te maken 

- samen te komen om en hierover uit te wisselen 

- zich te organiseren door een bestaande werkgroep te vervoegen (bijvoorbeeld in 

Gent of Antwerpen)  of er zelf één op te richten (contacten hier) 

- op 8 maart te stoppen met werken, zorgen, studeren en consumeren om zo te tonen 

dat < Wanneer vrouwen stoppen, stopt de wereld!» (Hoe kan je staken? en agenda) 

 

*Alle personen die zich herkennen in de vrouwelijke identiteit en/of gepercipieerd worden als vrouw 

 

Bedankt om altijd in vrouwelijke vorm te spreken aangezien alle organisatrices 

en deelneemsters vrouwen zijn. Aarzel niet ons te contacteren indien u meer 

wil weten over het Collecti.e.f of onze acties. 
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