
De Internationale dag voor uitban-
ning van iedere vorm van geweld  
tegen vrouwen - 25 november -  
werd in 1981 door Latijns-Ameri-
kaanse en Caribische vrouwen die 
strijden voor vrouwenrechten, uitgeroepen ter 
herinnering aan de moed van de zusters Mira-
bal uit de Dominicaanse republiek. Deze zus-
ters - de drie vlinders -  werden verkracht en 
vermoord vanwege hun strijd tegen dictator 
Trujillo en staan symbool voor verzet tegen de 
dictatuur. 

De acties op 25 en 28 november worden georganiseerd door: 
 

Internationale Vrije Vrouwen Stichting (IFWF), Platform Wereldvrouwen, Demo-
cratische Koerdische Gemeenschap in NL, FNV Schoonmaak, Koerdische Vrou-
wen Stichting Helin, SKB-Socialistische Vrouwen Unie NL, ACCR-Vrouwen Com-
missie, Rode Morgen vrouwen, Democratisch Volkscentrum Den Haag, Neder-

landse Alevitische Vrouwenunie, Europese 
Koerdische Vrouwenbeweging, Vrouw en 
Bijstand - EVA, Makibaka, 8 March Wo-
men’s organisation (Iran-Afghanistan), Eu-
ropese Democratische Vrouwenbeweging, 
ATKB, HTIB en alle vrouwen die bij de voor-
bereiding helpen. 

Voor meer informatie: 
06-24147710/06-20390233 

 

info@wereldvrouwenconferentie.nl Schoonmaak in actie 

YPJ 
strijd-
sters  

In 
Rojava 

Vrouwen-
protest  Iran 

 

zaterdag 28 november Rotterdam 
 

Demonstratie Rotterdam 

13.30 uur  verzamelen Binnenwegplein 

14.00 uur demonstratieve optocht 

Meer informatie: 
info@wereldvrouwenconferentie.nl | Stop Geweld tegen Vrouwen 

Internationale dag 

tegen geweld tegen vrouwen  

Wereldwijd gaat vrouwen op en rond 25 november met hun eisen de straat op om 
hun stem te laten horen tegen onderdrukking van en geweld tegen vrouwen. We no-
digen jullie uit om deel te nemen aan de acties in Den Haag en Rotterdam in het kader 
van deze Internationale dag tegen geweld tegen vrouwen. 

Stop geweld tegen vrouwen, wereldwijd! 

Rotterdam - Den Haag 2015 

woensdag 
25 november 
manifestatie 

 

Plein  Den Haag 
15.00-17.00 uur 



 
Op 25 en 28 november stellen we de vele 
vorm van geweld tegen vrouwen aan de 
kaak, 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 on-
gelijkheid; tegen geweld in de vorm van 
economische nood, tegen uitingsvormen 
van geweld als seksisme en pornografie. 
In Nederland krijgt de strijd voor uitban-
ning van geweld tegen meisjes en vrou-
wen nieuwe betekenis door de crisismaat-
regelen van de regering. Vrouwen organi-
seren 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 de 
vrouwen in de zorg en de schoonmaak 

voorop in de strijd. Vrouwen strijden te-
gen uitbuiting en onderdrukking en voor 
een toekomst voor jongeren. 
 
De dag tegen geweld tegen vrouwen is 
één van de gemeenschappelijke internati-
onale strijddagen die in 2011 zijn afge-
sproken op de Wereldvrouwenconferentie 
van basisvrouwen in Venezuela: “Op 25 

Vrouwen in de zorg strijden 
tegen afbraak zorg! 

In Turkije 
 

In 2015 zijn er in Turkije in vergelijking 
met het jaar ervoor 47% meer moorden 
gepleegd op vrouwen, zijn verkrachtingen 
bijna een normale zaak geworden. Een 
man die een vrouw mishandelt krijgt ver-
mindering van zijn straf, omdat vrouwen 
als tweederangsburgers worden be-
schouwd.  
Onder het regime van Erdogan neemt de 
staatsterreur tegen het volk toe. Het 
naakt fouilleren van vrouwelijke gevange-
nen, verkrachtingen, martelingen en tallo-
ze andere vormen van geweld tegen vrou-
wen komen dagelijks voor en nemen zelfs 
toe. De daders worden niet berecht of 
bestraft, ze worden geprezen en beloond 
met hogere functies. Dit toont maar weer 
dat in een kapitalistisch systeem mensen-
rechten altijd worden geschonden. Zij 
kiezen voor de jacht op winst en niet voor 
democratie, vrijheid en mensenrechten. 
Er zijn vrouwen en kinderen in Koerdistan 

die elke dag te maken hebben met het 
geweld van de regering, elke dag vallen er 
doden en gewonden, zijn er arrestaties en 
mishandelingen. 
Slechts enkele maanden geleden is het 
levenloze lichaam van Ekin Wan bezoe-
deld en toegetakeld. De gruweldaden die 
ze haar naakte lijf hebben aangedaan en 
de manier waarop ze haar gebroken en 
bebloede lijf hebben tentoongesteld op 
straat en op sociale media zijn voorbeel-
den van het gewelddadige en genadeloze 
staatsgeweld dat Koerdische vrouwen 
wordt aangedaan. Ekin Wan wordt ge-
bruikt om de Koerden als volk te vernede-
ren en is dus gereduceerd tot een oorlogs-
middel, een wapen. Helaas zijn er naast 
haar nog vele andere vrouwen die hetzelf-
de lot hebben ondergaan. 
In Irak en Syrië zijn de vrouwen het slacht-
offer van de barbaarse daden van ISIS, van 
het regime en andere organisaties, in Tur-
kije en Koerdistan zijn ze het slachtoffer 
van de staatsterreur.  

november, de dag tegen het geweld tegen 
vrouwen, strijden wij tegen alle vormen 
van geweld tegen vrouwen. In het bijzon-
der klagen we het geweld aan, dat het 
gevolg is van de imperialistische agressies 
en oorlogen tegen de volkeren, waarin de 
vrouwen tot slachtoffers en oorlogstrofee-
ën worden gemaakt.” In het bijzonder ge-
ven we aandacht aan het geweld tegen 
vrouwen in onrechtvaardige oorlogen, zo-
als in de Oekraïne, Syrië, Irak en andere 
landen.  

Rojava staat voor de vooruitstrevende 
strijd voor vrijheid en democratie. Rojava 
is een voorbeeld van strijd voor vrouwen-
rechten en voor de bevrijding van de 
vrouw; het staat voor gelijkberechtiging. 
Daar wordt succesvol een democratisch 
zelfbestuur opgebouwd, waar vrouwen en 
mannen altijd gezamenlijk bestuurders – 
co-bestuurders – zijn. Rojava heeft zich 
bevrijd van imperialisten en laat zich niet 
knechten door despoten en tirannen. De 
fascistische ISIS heeft geprobeerd Kobani 
in Rojava te veroveren. Maar de Koerdi-
sche strijders en strijdsters zijn de sterkste 
kracht gebleken tegen ISIS en vrouwen 
spelen een vooraanstaande rol in de be-
vrijdingsstrijd en het verzet. De moed en 
de opoffering van de YPJ strijdsters verdie-
nen de ondersteuning van de hele wereld. 
Wij steunen het volk van Rojava bij de we-
deropbouw en we zullen actief de solidari-
teit organiseren.  

Op 9 januari 2013 zijn in Parijs Sakine 
Cansiz, Fidan Dogan en Leyla Söylemez in 
koelen bloede vermoord. Zij hebben niet 
alleen veel gedaan voor de bevrijding van 
Koerdistan en zich daar hun hele leven 
voor ingezet, ze hebben ook gestreden 
voor de bevrijding van de vrouw. Wij eisen 
volledige opheldering  over de moord op 
Sakine, Fidan en Leyla! 

Op 25 en 28 november laten we vooral de 
moed van vrouwen zien die zich verzetten 
tegen geweld en onderdrukking en die 
strijden voor de bevrijding van de vrouw 
en richten we ons op de wederzijdse on-
dersteuning en solidariteit van vrouwen in 
Nederland en wereldwijd. Als vrouwen 
moeten wij onze handen ineen slaan en 
onze krachten bundelen tegen al dat 
staatsgeweld, fascisme en racisme wereld-
wijd. Wij moeten ons zelfbeschikkings-
recht verdedigen en streven naar vrijheid.  

 
Met deze activiteiten leveren we zo ook 
een bijdrage aan het doel van de Wereld-
vrouwenconferentie om de actieve vrou-
wenbeweging in Nederland te versterken. 
Van 13-18 maart 2016 vindt de 2e Wereld-
vrouwenconferentie van basisvrouwen 
plaats in Kathmandu in Nepal. Eén van de 
belangrijke kwesties die aan de orde komt 
is hoe we als vrouwen strijden tegen on-
derdrukking van en geweld tegen vrou-
wen, voor een wereld zonder uitbuiting en 
onderdrukking.  

 


