8 maart Internationale Vrouwendag

Solidair met vrouwen in oorlogssituaties.
Elk jaar staan we op 8 maart stil bij de positie van vrouwen in de wereld. Dit jaar staan we specifiek
stil bij vrouwen die zich in conflict en oorlogssituaties bevinden, die in extreme situaties beslissingen
moeten nemen. Onze gedachten gaan op dit moment uit naar de vrouwen in Oekraïne, waar in korte
tijd de situatie van het gewone leven is omgeslagen naar de noodzaak om te kiezen tussen blijven, in
je stad die onder vuur ligt, of vluchten, soms zelfs met kinderen op pad naar een onbekende
toekomst.

Voor vrouwen die kiezen in hun land te blijven, en soms ook mee te helpen om de vrijheid te
verdedigen, wacht een gevaarlijke periode.
In de wereld zijn veel conflictsituaties waar de waarden en normen die wij hier in Nederland zo
vanzelfsprekend vinden, niet meer aanwezig zijn. Waar het percentage vrouwen in besturen niet de
eerste doelstelling is om te bereiken, maar overleven.

ViiP staat voor Vrouwen in institutioneel Pensioen en is een netwerk van en voor vrouwen die op academisch niveau
werkzaam zijn in de pensioenwereld. We bieden vrouwen de gelegenheid om kennis te delen en andere vrouwen uit de
sector te ontmoeten. ViiP verwelkomt zowel vrouwen die zitting hebben in pensioenfondsorganen als vrouwen die op een
andere wijze werkzaam zijn binnen de pensioenwereld.

ViiP is solidair met vrouwen die in moeilijke en gevaarlijke omstandigheden verkeren en vraagt alle
vrouwen op een eigen wijze te helpen om steun te geven. Jonge meisjes de kans geven om een
goede opleiding te volgen en vrouwen op de vlucht voor geweld te helpen. Bepaal zelf welke steun
jij kan geven.
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