
Achtergrondinformatie Internationale Vrouwendag en meisjesonderwijs 

 

Internationale vrouwendag op 8 maart 

De Internationale vrouwendag bestaat al ruim 100 jaar. In 1911 deed de Duitse 

socialiste Clara Zetkin tijdens een vrouwenconferentie het voorstel om deze dag 

in te stellen. Vanaf 1912 wordt deze dag elk jaar gevierd. De VN heeft in 1978 

acht maart als een feestdag erkend. Op deze dag vieren we de solidariteit en 

emancipatie van alle vrouwen ter wereld. Ook voor de PvdA-vrouwen is het een 

belangrijke dag. In 2014 hebben we als thema meisjesonderwijs gekozen. 

 

Meisjes en onderwijs in Nederland 

Sinds 1900 heeft Nederland de leerplicht ingevoerd, waarbij kinderen van 6 tot 

12 verplicht werden om onderwijs te volgen. Uitzonderingen werden gemaakt 

voor boerenkinderen tijdens oogsttijd en voor dochters die voor het gezin moesten 

zorgen. Onderwijs was voor meisjes toen nog geen vanzelfsprekendheid.  

Aletta Jacobs, de eerste vrouwelijke arts, moest bijvoorbeeld een verzoek richten 

aan minister Thorbecke om aan de universiteit te mogen gaan studeren. 

 

Na een moeizame start is het nu een feit dat Nederlandse meisjes hun 

onderwijsachterstand hebben ingehaald. Vrouwen tot 35 jaar zijn momenteel 

hoger opgeleid dan mannen. Met deze opleiding hebben ze meer kans op een 

goede baan en financiële zelfstandigheid. 

 

Meisjesonderwijs wereldwijd 

In de rest van de wereld zijn er 32 miljoen meisjes waarvoor onderwijs niet 

toegankelijk is, terwijl het veel bewezen positieve effecten heeft.  

Als meisjes onderwijs volgen, trouwen ze later, krijgen ze op latere leeftijd hun 

eerste kind, en hebben ze hierdoor kleinere gezinnen. Onderwijs is dan ook 

effectief middel tegen kindhuwelijken, tienerzwangerschappen en moedersterfte. 

Omdat geschoolde moeders beter voor hun kinderen kunnen zorgen, leidt hogere 

onderwijsdeelname van meisjes tot aantoonbaar minder ondervoeding en een 

lagere kindersterfte. 

 

Malala Yousafzai 

Op 9 oktober 2012 werd het Pakistaanse meisje Malala Yousafzai op weg naar 

school neergeschoten door de Taliban. Nadat zij hersteld was, zet Malala zich in 

voor het recht op onderwijs voor meisjes. In 2013 heeft zij voor de VN in New 

York gesproken en ontving ze de eerste Pakistaanse Vredesprijs en de 

Internationale Kindervredesprijs. 

 

Malalaloop 

Met deze wandeling op 8 maart 2014 willen we aandacht vragen voor 

meisjesonderwijs in de wereld en onze steun betuigen aan de dappere Malala. 

 

Bronnen: website Unicef, Plan, Wikipedia en vrouwendag.nl. 
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