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Stop geweld tegen vrouwen nu!

Op 25 november gaan miljoenen vrou-
wen in de hele wereld de straat op 
met de leuze ‘Stop geweld tegen vrou-
wen nu!’  Vrouwen komen op voor een 
wereld zonder uitbuiting, onderdruk-
king en geweld. 

Het imperialistisch wereldsysteem is 
verantwoordelijk voor een record aantal 
oorlogen en gewapende conflicten. Het 
is er verantwoordelijk voor dat één op de 
negen mensen in de wereld honger lijdt, 
steeds vaker door toenemende droogte 
en overstromingen. 

Het imperialisme is er verantwoorde-
lijk voor dat meer 70 miljoen mensen
op de vlucht worden gedreven. 
Het is er verantwoordelijk voor 
dat de aarde moedwillig naar een 
milieucatastrofe wordt  geleid. 
Vrouwen en kinderen zijn hier-
van in het bijzonder slachtoffer. 

In steeds meer landen gaan vrouwen 
met tienduizenden de straat op om 
vrouwenrechten op te eisen. Wereld-
wijd zwelt het protest aan tegen recht-
se en fascistische regeringen en 
worden brood, vrede en de eenheid 
van mens en natuur opgeëist.

Wij eisen vrijheid voor alle 
politieke gevangenen!

In veel landen worden door de heersende 
klasse onderdrukkende gewoontes 
en tradities opgelegd aan het volk. De 
gedwongen hijab is bijvoorbeeld een 
belangrijk kenmerk van staatsgeweld 
tegen vrouwen in Iran. In landen als Tur-
kije, India, Iran en de Filippijnen worden 
vrouwen gevangen gezet die actief zijn 
in de vrouwenstrijd en bevrijdingsstrijd.

Stop vrouwenhandel en 
seksindustrie

Geweld tegen vrouwen heeft vele 
gedaanten. Nederland is een van de 
landen in Europa waar vrouwenhan-
del en seksindustrie het meeste voor 
komt. Prostitutie is gelegaliseerd, ter-
wijl geweld, vrouwenhandel en lover-
boy-praktijken een vast onderdeel van 
prostitutie uitmaken. Daarom Stop 
vrouwenhandel en seksindustrie!

Een andere toekomst, een beter bestaan!
Weg met de oorlog, vrouwen vooraan!



Women defend Rojava!

Vrouwenverdedigingseenheden speel- 
den een leidende rol in de strijd tegen 
het fascistische ISIS voor de bevrij-
ding van Noord-Syrië. In dit bevrijde 
autonome gebied Rojava bouwden 
vrouwen en mannen, schouder aan 
schouder, een democratische vooruit-
strevende samenleving op met gelijke 
rechten en verantwoordelijkheden, 
samen met de verschillende bevol-
kingsgroepen. Dat is de fascistische 
Turkse staat een doorn in het oog. 

Gesteund door de VS, Rusland en Syrië 
begon het Turkse regime op 9 oktober
een aanvalsoorlog met bombarde-
menten en grondtroepen. Geen mid-
del wordt daarbij geschuwd. De hele 
mensheid lijdt onder deze oorlog, het 
internationale recht wordt met voe-
ten getreden, de democratie wordt 
aangevallen. In heel de wereld komen 
mensen op straat tegen deze inva-
sie en voor verdediging van Rojava. 

Hevrîn Xelef - een leven voor de vrou-
wenrevolutie en voor de vrijheid van 
het volk van Syrië. 

Hevrîn Xelef was civiel ingenieur en een 
zeer actieve politicus. Terwijl ze onder-
weg was om burgers te bezoeken die 

gewond waren ge-
raakt door de  invasie 
van de Turkse staat in 
Noord-Syrië, werd ze 
geëxecuteerd door 
de Ahrar al - Shargiya
troepen, die ge-
steund worden door 
het Turkse regime. 

Ze is neergeschoten, geslagen en aan 
haar haren weggesleept. Hevrîn Xelef 
is een onvergetelijk onderdeel van de 
vrouwenrevolutie in Rojava en voor de 
gemeenschap van mensen die daar 
samenwonen. Haar herdenken betekent 
de vrouwenrevolutie in Noord- en Oost-
Syrië standvastig verdedigen om de 
vonk in alle landen van het Midden-Oos-
ten en de wereld blijvend te ontsteken.

Handen af van Rojava!

Vrouwen in Rojava hebben altijd bena-
drukt: “We hebben de vrouwenrevolutie 
verdedigd met onze offers. We voeren 
onze strijd namens alle vrouwen in de 
wereld.” De oorlog van Turkije tegen 
vrouwen en volkeren van Noord- en 
Oost-Syrië is een aanval op ons alle-
maal. Het richt zich tegen onze strijd
voor vrouwenrechten, vrijheid en 
rechtvaardigheid - overal. Met de 
internationale campagne Women 
Defend Rojava verenigen we ons te-
gen fascisme, bezetting en patriar-
chaat. We verheffen onze stem voor 
de erkenning van het autonome 
zelfbestuur in Noord- en Oost-
Syrië, voor vrede en gerechtigheid 
in Syrië. Vrouwen verdedig Rojava!

Niet één meer!
Meisjes en vrouwen houden altijd 
rekening met het feit dat ze kunnen 
worden lastig gevallen op straat. Maar 
ook in huis zijn vrouwen lang niet altijd 
veilig. Bijna driekwart van de vrouwen 
is ooit seksueel geïntimideerd en één 
op de tien vrouwen is ooit in haar leven
verkracht. Alleen al in 2018 werden 

in Nederland 43 vrouwen vermoord. 
Zo werden we opgeschrikt door de 
moord op de 16-jarige Humeyra die 
door haar stalker bij haar school in 
Rotterdam werd vermoord. Keer op 
keer deed ze aangifte, maar ze werd 
niet geholpen. Vrouwen kunnen dit 
niet langer accepteren en komen 
wereldwijd in opstand tegen geweld 
tegen vrouwen onder het motto: Ni 
una menos! Niet één meer!

Strijd tegen extreemrechtse 
regeringen en partijen
In Argentinië gaan tienduizenden 
vrouwen de straat op om het recht
op abortus op te eisen.  Wereld-
wijd gaan massa’s vrouwen 
de straat op tegen de vrouw-
vijandige regeringen, zoals die van 
Trump in de VS, van Bolsonaro in Bra-
zilië en van Modi in India. In Nederland 
wordt de extreem vrouwvijandige
Baudet opgekweekt. Volgens hem is 
de plaats van de vrouw het aanrecht 
- waar ze haar man moet ondersteu-
nen - en is haar taak het baren van kin-
deren, waarbij abortus en euthanasie 
verboden zijn. 

Werkende vrouwen worden voorgesteld 
als de oorzaak van de ondergang van 
Europa. Extreemrechtse regeringen 
worden geïnstalleerd om de belangen 
van de grootste monopoliebedrijven 
in het buitenland door te zetten en 
om de binnenlandse onrust harder te 
onderdrukken. Daarbij moeten vrou-
wenrechten het als eerste ontgelden. 
Daarom strijden we voor uitbreiding van 
vrouwenrechten, gelijke lonen, gratis 
kinderopvang en meer publieke voor-
zieningen.
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