
Comité Stop Geweld tegen Vrouwen: 
8 maartcomité Amsterdam, 8 maartcomité Rotterdam, 8 March Women’s 
Organisation (Iran-Afghanistan), ACCR-Alevitische Vrouwencommissie, 

ATKB, BirKar-vrouwencommissie NL, CIBO, FNV Bondgenoten schoonmaak, 

HTIB - Turkse Arbeidersvereniging in NL, International Free Women’s Foun-
dation, International Women’s Alliance, Koerdische Vrouwen Stichting Helin, 

Makibaka-NDFP, Pinay sa Holland-Gabriela, Rode Morgen vrouwen, SKB-
Nederland, Vrouw en Bijstand-EVA, Wereldvrou-
wenconferentie - afdeling NL, Yeni Kadin en alle 
actieve vrouwen die bij de voorbereiding hel-

pen. 

 

Wilt u zich aansluiten of wilt u meer 
informatie dan kunt u contact opnemen via 

info@wereldvrouwenconferentie.nl 

Volg het voorbeeld van de moedige zusters 
Mirabal - de vlinders - en doe mee! 

 

25 november is de internationale strijddag tegen iede-

re vorm van geweld tegen vrouwen. De achtergrond 

voor het ontstaan van deze actiedag was de ontvoe-
ring, verkrachting van en moord op de zusters Mirabal 

in 1960 in de Dominicaanse Republiek door soldaten van de dictator 
Trujillo. De drie zusters Patria, Minerva en Maria Teresia Mirabal kwa-

men uit de omgeving van Santiago in de Dominicaanse Republiek. Sa-
men met hun echtgenoten namen ze deel aan de groep ‘Agrupación 

Política 14 de Junio’ (Beweging van de 14e juni) die van plan was dicta-
tor Trujillo omver te werpen. Binnen de groep stonden de zusters be-

kend als Las Mariposas (de vlinders). De zusters Mirabal staan tegen-

woordig symbool voor het verzet tegen geweld en onderdrukking en de 
vlinders werden zo tot symbool van 25 november. 

Rotterdam zondag 24 november 2013  

Van harte welkom bij demonstratie en manifestatie! 

 
14.00 uur verzamelen voor demonstratie en buiten- 

 bijeenkomst Binnenwegplein 
15.00 uur demonstratie door de binnenstad 

16.00 uur  bijeenkomst met discussie en muziek 
 Gebouw de Heuvel - Grote Kerkplein 5 



Het comité ‘Stop Geweld tegen 

Vrouwen’ nodigt u uit om op zon-
dag 24 november naar Rotterdam 

te komen voor een demonstratie 
en een discussiebijeenkomst in 

het kader van de Dag tegen Ge-

weld tegen Vrouwen. 25 novem-
ber is sinds 1981 de Internationa-

le strijddag voor de uitbanning 
van iedere vorm van geweld  te-

gen vrouwen. 
 

Tegen de achtergrond van de eco-
nomische crisis wint de strijd te-

gen geweld tegen meisjes en 

vrouwen aan betekenis. Daarbij 
keren we ons tegen iedere vorm 

van geweld: tegen ‘eer’moord, 

verkrachting en andere vormen 

van lichamelijk geweld, tegen ge-
weld in de vorm van economische 

afhankelijkheid en onderdrukking, 
gewelddaden en intimidatie in re-

laties, op school of op het werk. 
En tegen de vele subtiele vormen 

van geweld als seksisme, porno-
grafie of ook de alomtegenwoor-

dige dwang van een mode-ideaal 

opgelegd door reclame en 
schoonheidsindustrie.  

 
Op 24 november stellen we ver-

schillende vormen van geweld te-
gen vrouwen aan de kaak, in Ne-

derland en wereldwijd. In de hele 
wereld zien we geweld tegen 

vrouwen en meisjes vanwege hun 

vrouw zijn. Vrouwenhandel is een 
zeer winstgevende zaak. Volgens 

Internationale strijddag 
tegen geweld tegen vrouwen 

De tijden zijn hard -  

Maar de vrouwen van de wereld strijden en vechten harder! 

 
De dag tegen geweld tegen vrouwen is één van de gemeenschappe-

lijke internationale strijddagen die in maart 2011 zijn afgesproken 
bij de Wereldvrouwenconferentie van basisvrouwen in Venezuela. 

Met het organiseren van de demonstratie in Rotterdam willen we 
daarom ook een bijdrage leveren aan het doel van de Wereldvrou-

wenconferentie om de actieve vrouwenbeweging in Nederland te 
versterken en ons internationaal te organiseren. In 2016 vindt de 2e 

Wereldvrouwenconferentie plaats van 13 tot 18 maart in Nepal on-

der het motto: ‘Vrouwen beklimmen de hoogste bergen’.  

de ILO (Internationale Arbeidsor-

ganisatie) schommelen de op-
brengsten hiervan rond de 32 mil-

jard dollar per jaar. Het gaat om 
3 miljoen mensen, van wie de 

helft jonger is dan 18 jaar. 
We zien misbruik van kinderen, 

geweld door politie, verkrachting 
in gevangenissen, in oorlogen, 

huiselijk geweld en maatschappe-

lijke ongelijkheid. In Zuid-Afrika 
wordt zogenaamde “corrective 

rape” toegepast door de politie 
tegen lesbische vrouwen. In Iran 

worden vrouwen gestenigd.  
 

De vraag is: waarom worden 
vrouwen het slachtoffer van ge-

weld en discriminatie? Nog een 

belangrijkere vraag: hoe beëindi-
gen we dit geweld tegen vrouwen 

op deze wereld? Geweld tegen 
vrouwen is niet iets wat in een 

bepaald continent of een bepaal-
de streek voorkomt. Vrouwen zijn 

nergens vrij van geweld. Geweld 
tegen vrouwen is overal in deze  

maatschappij van uitbuiting en 

onderdrukking. Maar vrouwen or-

ganiseren zich, ze willen geen 

slachtoffer zijn en willen zich be-
vrijden. Vrouwen leren van elkaar 

en de strijd van vrouwen groeit 
internationaal. Hierover zullen we 

discussiëren tijdens de bijeen-
komst op 24 november.  

We willen vooral ook de moed van 
vrouwen naar voren halen die 

zich verzetten tegen geweld en 

onderdrukking en de discussie 
richten op de wederzijdse onder-

steuning en solidariteit van vrou-
wen in Nederland en wereldwijd. 

Deze dag is bedoeld voor alle 
vrouwen en mannen die willen 

strijden voor  bevrijde vrouwen in 
bevrijde maatschappijen.  

Rojava in opstand tegen oorlog en geweld! 
 

In Syrië zijn miljoenen mensen op de vlucht, twee derde vrouwen en 

kinderen. In Rojava (West-Koerdistan – Syrië) heeft het volk auto-
nomie bevochten en het dagelijks leven georganiseerd. Hierin spelen 

vrouwen een centrale rol. De zelfbeschikking van het Koerdische 

volk wordt van alle kanten bedreigd: door de westerse imperialisten, 
door de bendes van El Nusra en door het regime van Assad. Vooral 

ook vrouwen worden door alle partijen aangevallen en verkracht in 
een poging om hen te demoraliseren. Maar het volk verzet zich en 

de vrouwen laten zich niet klein krijgen. Vrouwenorganisaties in en 
buiten Europa organiseren solidariteit met Rojava. Ze steunen de 

moedige strijd van het volk in Rojava – West Koerdistan voor zelfbe-
schikking, democratische rechten en vrijheid.  


