Le Chant des Prolétaires
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EDITO
Een dik jaar na de gedaanteverwisseling van ons tijdschrift kunnen we
gerust stellen dat het goed op weg is een forum te worden voor onderzoekers, prille en rijpere, van binnen en buiten AMSAB, van binnen
en zelfs buiten België. Alle geïnteresseerden die werken rond de geschiedenis van de socialistische arbeidersbeweging en van de bredere
sociale bewegingen, en dit op de meest diverse terreinen.
Maar even belangrijk is dat in Brood & Rozen de harteklop van AMSAB
voelbaar blijft, van wat de meer dan veertig medewerkers 'achter de
schermen' aan werk verzetten. Hoe zij op zoek blijven gaan naar archief en welke schatten dit oplevert. Het pas verschenen boek over de
'queeste' naar Belgische archieven in Rusland is daar een mooie illustratie van. Maar ook minder spectaculaire zoektochten leveren pareltjes van archieven op. Intussen is onze bibliotheek uitgegroeid tot een
volwaardig wetenschappelijk boekenbestand over de socialistische arbeidersbeweging en steeds meer ook over de nieuwe sociale bewegingen. En wordt ons departement Beeld en Geluid geraadpleegd door een
steeds grotere toevloed van geïnteresseerden. Ook dit alles willen we
aan ons - trouwens zeer gediversifieerd - lezerspubliek meedelen. Niet
uit een soort misplaatst triomfalisme, maar omdat al die 'stille' activiteiten de brandstof leveren voor verder wetenschappelijk onderzoek.
Het onderzoek dat we verrichten, de projecten die we voorbereiden,
onze bronnenprospectie, leiden ons dan weer naar colloquia, naar tentoonstellingen en naar nieuwe publicaties. Contacten en ontmoetingen die dikwijls zeer verrijkend zijn en waarvan we onze lezers zeker op
de hoogte willen houden.
Het is een uitdaging om dit alles in één tijdschrift te realiseren. Maar
we geloven erin. En tegelijk hopen we dat de waardering van overheidswege voor wat in onze en andere instellingen aan werk verzet wordt,
zich vlug in meer financiële middelen zal vertalen...
De redactie

De INTERNATIONALE

D

E traditie om in de maand Maart
de Internationale
Vrouwendag
te vieren, is door de socialistische vrouwenbeweging van België vorig jaar hernomen geworden. Een
grote vrouwendemonstratie
had met
dit doel op 9 Maart te Brussel plaats,
waarop meer dan duizend afgevaardigden uit al de gewesten van hët
land aanwezig waren. De betekenis
van de Internationale
Vrouwendag
werd er door verschillende
buitenlandse spreeksters uiteengezet.
Het is in 1911 dat enkele vrouwelijke afgevaardigden der socialistische
partijen van verschillende landen, in
een zitting te Kopenhagen, de beslissing namen om elk jaar op S Maart'
buitengewone
vrouwenbijeenkomsten
te houden, gewijd aan de internationale solidariteit.
Aldus hebben de socialistische vrouwen van dit ogenblik af, elk jaar, door
een uitwisseling van afgevaardigden
of boodschappen, contact kunnen nemen met hun zusterverenigingen van
de andere landen en zich op de hoogte
kunnen stellen van de toestand der
vrouw over de gehele wereld.
De Internationale Vrouwendag bood
ook een kans om de eisen der vrouwen
openbaar bekend te maken en de middelen te overwegen om deze eisen te
doen zegevieren.
De eerste eisen kunnen samengevat
worden in de volgende punten:
1. Recht op arbeid van de vrouw, toelating tot alle functies en beroepen,
gelijk loon voor gelijk werk;
2. Politieke gelijkheid;
3. Burgerlijke
gelijkheid;
4. Beschermrningsmaatregelen
voor
moeder en kind;
5. Een duurzame vrede.
Door de vrouwen kan thans de balans opgemaakt worden van de uitslagen die sinds 1911 in de verschillende landen werden bereikt. Er is

ontegensprekelijk
een
vooruitgang,
maar er valt nog heel wat te veroveren.
In ons land, bij voorbeeld, zijn de
beschermingswetten voor moeder en
kind zeer breed doorgevoerd. De vrouwen hebben ook toegang tot alle betrekkingen en in de administratie en
in zekere takken van de nijverheid is
het gelijk loon voor gelijke prestaties
een feit, doch is er in vele bedrijven
op gebied van „gelijk loon voor gelijk
werk" nog heel wat te doen.
De politieke gelijkheid voor de vrouwen wordt in België dit jaar ingevoerd; maar hoe is het gesteld met de
burgerlijke gelijkheid?
Dit zal zeer grondig onderzocht worden op de Internationale Vrouwendag
1948.
Een aantal gewestelijke
vrouwenbijeenkomsten zijn voorzien, waarop
vrouwelijke specialisten in deze kwestie het woord zullen voeren.
De ontvoogding van de. vrouw moet
het werk der vrouwen zelf zijn. We
weten dat de gewestelijke vrouwendagen die in de maand Maart worden
ingericht, door de vrouwen zeer talrijk zullen bijgewoond wordenSirène Blieck.

Oproep in De Stem der Vrouw voor de Internationale

Vrouwendag van 1948

