STOP GEWELD TEGEN VROUWEN NU!
VOOR DE BEVRIJDING VAN DE VROUW!
woensdag
25 november 2020
Rotterdam
15.00 uur
Binnenwegplein

Contact:
stopgeweldtegenvrouwen@gmail.com

Op woensdag
25 november - De Internationale Strijddag
tegen geweld tegen vrouwen - organiseert
het Comité Stop Geweld tegen Vrouwen
een betoging in Rotterdam. Voor een wereld zonder uitbuiting, onderdrukking en
geweld!
De internationale ‘Dag tegen geweld tegen vrouwen’ wordt over de hele wereld
steeds meer een dag van strijd. Zo gaan in
Argentinië, Chili, Colombia, Guatemala,
Uruguay, Peru en Venezuela honderdduizenden vrouwen de straat op onder de
leus ‘Ni una menos’ (‘Niet één meer’). In
Argentinië sterft iedere 30 uur een vrouw
door huiselijk geweld, maar ook in Nederland werden in 2019 44 vrouwen vermoord (cijfer CBS). In Nederland krijgt
45% van de vrouwen te maken met lichamelijk of seksueel geweld.
In Bangladesh, de Filippijnen en India organiseren vrouwen zich en zijn er dagelijks
demonstraties tegen geweld en verkrachting. In Turkije en Rojava strijden vrouwen
tegen het moorddadige Erdogan regime
dat leden van de HDP en andere oppositiepartijen en activisten massaal gevangen
zet en bendes en bombardementen inzet
tegen steden in Rojava. In het bevrijde
Rojava speelden vrouwenverdedigingseenheden een grote rol in de bevrijding
van het gebied van het fascistische ISIS.
Vrouwen in Iran vechten al tientallen jaren tegen het dictatoriale regime. De strijd
tegen de gedwongen hoofddoek heeft
veel nieuwe vrouwen op het strijdtoneel
gebracht. Tientallen zijn gearresteerd en
worden onder valse beschuldigingen vast-

gehouden. In Afghanistan wordt met hulp
van de VS het vrouwvijandige Talibanregime weer aan de macht gebracht.
In Polen staken en demonstreren vrouwen
al wekenlang massaal in het hele land
tegen het nóg verder inperken van het
recht op abortus door de reactionaire PiSregering en het hooggerechtshof. De vrouwen in Polen vinden in hun strijd tegen de
Demonstratie Polen oktober 2020
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inperking van abortus steeds meer bondgenoten en maken hun strijd meer en
meer een strijd tegen het reactionaire
regeringsbeleid.

Coronapandemie - wij eisen
bescherming! Geen noodtoestand,
maar een bevrijde wereld
Dit jaar staat de Internationale Dag tegen
geweld tegen Vrouwen wereldwijd in het
teken van de coronacrisis en de gevolgen
die dit heeft voor het leven van vrouwen.
Door de coronapandemie is het geweld
tegen vrouwen en meisjes toegenomen.
In Frankrijk meldt de politie een toename
van meer dan 30%. De opdracht “Blijf zoveel mogelijk thuis” is voor vrouwen met
een gewelddadige partner een gevaarlijke
maatregel.
De coronapandemie verscherpt de concurrentie tussen imperialistische grootmachten en vergroot het oorlogsgevaar.

Enkele van de eisen uit de oproep:
 Uitgebreide bescherming van arbeidsters
en arbeiders in de textielindustrie, in
industriële bedrijven, verbod op ontslagen en opzeggingen, loondoorbetaling
bij bedrijfssluitingen, verhoging van de
lonen en arbeidstijdverkorting met volledige looncompensatie!
 Effectieve beschermingsmiddelen voor
artsen, verpleegsters en verzorgenden!
 Gratis, massaal testen van iedereen in de
buurten waar we leven!
 Les- en leermateriaal, hulp voor kinderen
wanneer de school sluit!
 Informatie in de media voor slachtoffers
van geweld!
 Hulp aan slachtoffers van geweld en organiseren van voldoende veilige plekken
voor opvang!
 Netwerken benutten om seksegerelateerd geweld uit te bannen!
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Internationaal
worden verdragen gesloten om geweld
en onderdrukking van vrouwen te verbieden. Zo voeren vrouwen in Europa op dit
moment internationaal campagne voor de
naleving van het verdrag van Istanbul voor
uitbanning van geweld en onderdrukking
van geweld tegen vrouwen in Europese
landen. Ook in andere continenten en in
VN-verband zijn er dergelijke verdragen.
We verwelkomen deze verdragen, maar

we vertrouwen er niet op. Regeringen
onderschrijven verdragen. Wij vrouwen
handelen! Wij eisen de bestraffing van alle
daders van verkrachting en geweld – afschaffing van vrouwvijandige en discriminerende wetten.
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.
We klagen de ruk naar rechts van regeringen aan, de dictaturen en de oorlogen, die
door het kapitalisme worden voortgebracht. Net als de patriarchale denk- en
gedragspatronen.

Kom naar de betoging in Rotterdam op 25 november om 15.00
uur op het Binnenwegplein!
We nemen bij de actie de coronamaatregelen in acht, zoals het gebruik van mondkapjes, desinfectans en 1,5 meter afstand.
Speciale mondkapjes met de tekst: ‘Stop
Geweld tegen Vrouwen’ zijn verkrijgbaar
bij de organisatie voor 3 euro of iets meer
om de actie ook financieel te steunen!
Vrouwen eisen: verdrag Istanbul naleven

Ze treffen elkaar in honderden oorlogsgebieden.
De Wereldvrouwenconferentie van basisvrouwen heeft een ‘Internationale oproep
en programma van eisen van de internationale strijdbare vrouwenbeweging aan de
regeringen van de wereld’ opgesteld.

25 november is de Internationale dag voor
uitbanning van geweld tegen vrouwen. Deze dag werd in 1981 uitgeroepen door Latijns-Amerikaanse en Caribische vrouwen
die strijden voor vrouwenrechten. Dit ter
herinnering aan de moed van de zusters Mirabal uit de Dominicaanse Republiek. Deze
zusters, de drie vlinders, werden verkracht
en vermoord vanwege hun verzet tegen dictator Trujillo en staan symbool voor het verzet tegen geweld en tegen dictatuur.
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Demonstratie Gabriela Filippijnen 2020

De actie op 25 november wordt georganiseerd door het Comité
Stop Geweld tegen Vrouwen:
8 March Women’s Organisation (Iran/ Afghanistan),
8 maartcomité Amsterdam, Alevitisch Cultureel Centrum Rijnmond, FNV Schoonmaak, H.I.J.O.S. Nederland, Internationale Vrije Vrouwen Stichting, Koerdische Vrouwenraad Ronahi, Makibaka, Platform Wereldvrouwen, SKB-Socialistische Vrouwen Unie-NL,
Vrije Bond, Vrouwen Rode Morgen, Yeni Kadin, Europese Democratische Vrouwenbeweging en iedereen
die bij de voorbereiding helpt.

Contact:
06-24147710
06-20390233
Stopgeweldtegenvrouwen @gmail.com

Je donatie is onmisbaar!
NL56 ASNB 0707 802946
t.n.v. J.C.A. Possel e/o
N.I. Skoraia o.v.v. 25-11

