Internationale dag tegen geweld
tegen vrouwen - Rotterdam

Solidariteit met Kobani!
zaterdag
22
november

2014
Stop geweld tegen vrouwen, wereldwijd!
Het comité ‘Stop Geweld tegen Vrouwen’ nodigt u uit om op
zaterdag 22 november naar Rotterdam te komen voor een
demonstratie en een discussiebijeenkomst in het kader van
de Internationale dag tegen geweld tegen vrouwen.

Demonstratie en manifestatie
15.00 uur verzamelen Binnenwegplein
15.30 uur demonstratieve optocht
16.30 uur discussiebijeenkomst
in gebouw De Heuvel - Grote Kerkplein 5 - Rotterdam centrum
Meer informatie:
info@wereldvrouwenconferentie.nl | Comité Stop Geweld tegen Vrouwen
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Tegen alle vormen
uwen
geweld tegen vro
We willen op 22 november de vele
vorm van geweld tegen vrouwen aan
de kaak stellen, in Nederland en wereldwijd. Overal zien we het geweld
tegen vrouwen en meisjes toenemen.
We keren ons tegen vrouwenhandel,
tegen geweld door politie en verkrachtingen in gevangenissen, tegen huiselijk geweld en maatschappelijke ongelijkheid; tegen geweld in de vorm van
economische nood, tegen uitingsvormen van geweld als seksisme en pornografie.
In Nederland krijgt de strijd voor uitbanning van geweld tegen meisjes en
vrouwen nieuwe betekenis door de
crisismaatregelen van de regering
Rutte. Vrouwen organiseren zich tegen fysiek geweld in al zijn vormen,
maar ook tegen politiek geweld, gebrek aan onderwijs, armoede en tegen
afbraak van de zorg. In Nederland
gaan daarbij de
vrouwen in de
zorg en de
schoonmaak
voorop. Vrouwen
strijden
tegen uitbuiting
en onderdrukking en voor
een toekomst
voor jongeren.
Vrouwen niet terug
naar het aanrecht!

Vrouwen in de zorg strijden
tegen afbraak zorg!
De dag tegen geweld tegen vrouwen is
één van de gemeenschappelijke internationale strijddagen die in 2011 zijn
afgesproken op de Wereldvrouwenconferentie van basisvrouwen in Venezuela: “Op 25 november, de dag
tegen het geweld tegen vrouwen, strijden wij tegen alle vormen van geweld
tegen vrouwen. In het bijzonder klagen
we het geweld aan, dat het gevolg is
van de imperialistische agressies en
oorlogen tegen de volkeren, waarin de
vrouwen tot slachtoffers en oorlogstrofeeën worden gemaakt.”

Solidariteit met de strijd
tegen onderdrukking en
geweld in Kobani
In het bijzonder benadrukken we dit
jaar het geweld tegen vrouwen in oorlogen, zoals in Oekraïne, Syrië, Irak en
Palestina en Rojava. Rojava/WestKoerdistan staat voor de vooruitstrevende strijd voor vrijheid en democratie. Rojava is een voorbeeld van strijd
voor vrouwenrechten en voor de bevrijding van de vrouw; het staat voor

gelijkberechtiging.
YPJ strijdsters
Daar wordt succesin Rojava
vol een democratisch zelfbestuur
opgebouwd, waar
vrouwen en mannen altijd gezamenlijk bestuurders
–
cobestuurders – zijn.
Rojava komt in
opstand tegen imperialisten en laat
zich niet knechten door despoten en
tirannen. De fascistische ISIS probeert
Kobani in Rojava te veroveren door
moord en doodslag, door ontvoeringen en verkrachtingen van vrouwen.
Maar de Koerdische strijders en strijdsters zijn de sterkste kracht tegen ISIS
en vrouwen spelen een vooraanstaande rol in de bevrijdingsstrijd en het
verzet. De moed en de opoffering van
de YPJ strijdsters verdienen de ondersteuning van de hele wereld. Wij steunen de strijd van het volk van Rojava
voor een menswaardig bestaan en we

zullen actief de solidariteit organiseren.
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Op 22 november halen we vooral de
moed van vrouwen naar voren die zich
verzetten tegen geweld en onderdrukking en richten we de discussie op de
wederzijdse ondersteuning en solidariteit van vrouwen in Nederland en wereldwijd.
Met het organiseren van de demonstratie en de discussiebijeenkomst in
Rotterdam willen we daarom ook een
bijdrage leveren aan het doel van de
Wereldvrouwenconferentie om de
actieve vrouwenbeweging in Nederland te versterken.
Kom op tegen geweld tegen vrouwen,
neem deel aan de demonstratie en
discussiebijeenkomst!

In Oekraïne sterven onschuldige mensen
en worden tegen elkaar opgezet door de
imperialistische machten Europa, VS en
Rusland
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De Internationale dag voor uitbanning van iedere vorm van geweld
tegen vrouwen - 25 november werd in 1981 door Latijns-Amerikaanse en Caribische vrouwen die
strijden voor vrouwenrechten, uitgeroepen ter
herinnering aan de moed van de zusters Mirabal uit de Dominicaanse republiek. Deze zusters - de drie vlinders - werden verkracht en
vermoord vanwege hun strijd tegen dictator
Trujillo en staan symbool voor verzet tegen de
dictatuur.
Vrouwenprotest Iran
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YPJ strijdsters
in Rojava

22 november 2014 in Rotterdam wordt georganiseerd door:
Internationale Vrije Vrouwen Stichting, Wereldvrouwenconferentie afdeling NL,
Koerdische Vrouwen Stichting Helin, Yeni Kadin, SKB-Socialistische Vrouwen
Unie NL, ACCR-Vrouwen Commissie, Rode Morgen vrouwen, Vrouw en Bijstand
- EVA, Makibaka, Women's Committee for Filipino Women and Children, CPI
Komala vrouwen, 8 March Women’s organisation (Iran-Afghanistan), ATKBVereniging van vrouwen uit Turkije in Amsterdam, FNV Bondgenoten Schoonmaak,
HTIB-Turkse Arbeidersvereniging in NL en
alle vrouwen die bij de voorbereiding helpen.

Voor meer informatie:
06-24147710/06-20390233

Schoonmaak in actie

info@
wereldvrouwenconferentie.nl

