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'Invloed met Impact' is het nieuwe verhaal. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om de 
wereld op een positieve manier, een beetje mooier te kleuren. Solidariteit en strijdbaarheid van 
vrouwen, dat is waar Internationale Vrouwendag voor staat. De eerste Nederlandse Vrouwendag 
was in 1912. En nog altijd is het van belang dat deze bijzondere dag wordt gevierd en dat onze 
punten onder de aandacht worden gebracht.

Het komend jaar, op 8 maart 2021, is het thema van Internationale Vrouwendag: 'Invloed met 
Impact'. We kampen momenteel met een diversiteit aan maatschappelijke vraagstukken en 
discussies. De discussies verharden en demonstraties zijn aan de orde van de dag. Hoe kunnen 
vrouwen met een portie positiviteit invloed uitoefenen zodat mensen weer in dialoog gaan met 
elkaar zonder te polariseren?

Vrouw en maatschappij, deze al jaren durende strijd van vrouwen duurt maar voort. Vrouwen 
verdienen een gelijkwaardige positie maar moeten daarvoor nog altijd strijden. Nog steeds worden 
vrouwen onderbetaald, ligt de zorgtaak op haar schouders, hebben wij te maken met oude 
rolpatronen. Maar ook huiselijk geweld, vrouwenquota en taboes zijn aandachtspunten. Hoe kunnen
wij als vrouwen op een positieve manier zorgen voor verandering?

In 2021 is het thema van Internationale Vrouwendag: ‘Invloed met Impact’. Een thema dat 
positiviteit uit dient te stralen. Vrouwen spelen daarin een sleutelrol en positiviteit is het 
sleutelwoord: samen kunnen wij de verharding in onze maatschappij tegengaan door op een 
positieve manier in te steken op al die maatschappelijke problemen die op ons bordje liggen.

Maar ook het aansnijden van onderwerpen die specifiek vrouwen betreft zoals het taboe doorbreken
van huiselijk geweld, meer vrouwen in de politiek, gelijkwaardige positie behalen voor meisjes en 
vrouwen in onze maatschappij, de waardering voor de diverse culturen die ons land rijk is en ga zo 
maar door. Niet in problemen denken maar in kansen, uitdagingen en mogelijkheden.

Meer informatie over Internationale Vrouwendag 2021, het waarom en het thema? 
www.internationale-vrouwendag.nl

De organisatie die zich inzet voor vrouwenrechten is de Clara Wichman stichting. In 2019 heeft 
deze stichting een prachtige lezing gehouden voor Vrouwen van Nu Noord-Holland. Lees meer over
deze stichting: www.clara-wichmann.nl
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