
 

Feminisme Yeah! is de vrouwengroep 

van SAP – Antikapitalisten.  

 

 

Onze werking is nauw verbonden met alles wat leeft in de strijd voor vrouwenbevrijding. Wij steunen de 

vrouwendagen, de internationale feministische staking op 8 maart, de strijd tegen geweld op vrouwen, 

de acties voor betere arbeidsvoorwaarden in de zogenaamde “vrouwelijke beroepen” zoals de 

zorgsector, enz.  

Vrouwen zijn nog steeds slachtoffer van loonongelijkheid, van minder waardering voor hun beroep, van 

ontkenning van hun onzichtbare arbeid binnen de familie. Kortom, vrouwen zijn nog altijd tweederangs 

mensen ondanks alle verworven rechten.  

Die rechten worden vandaag ook opnieuw in vraag gesteld door uiterst-rechts, door fundamentalistische 

kerken en door reactionaire regeringen. Vooral het recht op abortus, afgelopen jaren ook nog verworven 

in enkele landen van Zuid-Amerika, wordt opnieuw in vraag gesteld en zelfs onmogelijk gemaakt in 

Polen en in verschillende staten van de VS.  

Alle uitingen van seksisme vergroten de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het structureel 

seksisme in onze maatschappij is met de #MeToo-beweging aan de oppervlakte gekomen.  

De coronapandemie heeft ook het schandaal van de besparingen in de zorg- en gezondheidssector aan 

de oppervlakte gebracht. Meer nog, zonder de ondergewaardeerde en dikwijls ook onzichtbare arbeid 

door vrouwen, kan onze maatschappij gewoon niet functioneren. 

Vrouwen zijn ook wereldwijd slachtoffer van vrouwenhandel en gedwongen prostitutie. Migranten en 

speciaal vrouwelijke migranten worden zowel in Derde Wereld landen als bij ons extreem uitgebuit.  

Het is door massaal op straat te komen en alle vormen van discriminatie, ongelijke behandeling en 

uitbuiting aan te klagen, dat er een nieuwe vrouwenbeweging is opgestaan die verder groeit.  

Feminisme Yeah steunt alle acties die deze nieuwe vrouwenbeweging versterken: 

• Tegen alle vormen van geweld op vrouwen;  

• Tegen elke vorm van seksisme, racisme en islamofobie;  

• Voor steun aan alle vrouwen en alle vluchtelingen slachtoffers van oorlogsgeweld.  

Wij zetten ons in voor een inclusieve solidaire en radicale vrouwenbeweging.  

DOE MEE! 

SAP – Antikapitalisten en Feminisme Yeah! komen op voor een ecosocialistisch, feministisch, 

antiracistisch en radicaal democratisch alternatief voor het kapitalistisch systeem. Zin om mee te 

werken? Contacteer ons via info@sap-rood.org. 

WWW.SAP-ROOD.ORG 

 

 

 


