
25 november is de Internationale 
dag voor uitbanning van geweld 
tegen vrouwen. Deze dag werd in 
1981 uitgeroepen door Latijns-
Amerikaanse en Caribische vrou-
wen die strijden voor vrouwenrechten. Dit ter 
herinnering aan de moed van de zusters Mira-
bal uit de Dominicaanse Republiek. Deze zus-
ters, de drie vlinders, werden verkracht en ver-
moord vanwege hun verzet tegen dictator Tru-
jillo en staan symbool voor het verzet tegen 
geweld en tegen de dictatuur.  

De actie op 25 november wordt 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, Alevitisch Cultureel 
Centrum Rijnmond-Vrouwen Commissie, Rode Morgen vrouwen, Democratisch 

Volkscentrum Den Haag, Vereniging Van 
Alevitische Vrouwen Nederland (VAVN), Eu-
ropese Koerdische Vrouwenbeweging, 
Vrouw en Bijstand - EVA, Makibaka, 8 March 
Women’s Organisation (Iran-Afghanistan), 
Europese Democratische Vrouwenbeweging, 
ATKB. 

Voor meer informatie: 
06-24147710/06-20390233 

 

info@wereldvrouwenconferentie.nl 

Een andere toekomst, 

een beter bestaan 

Weg met de oorlog, 

vrouwen vooraan! 

Steun Rojava 

Meer informatie: 
info@wereldvrouwenconferentie.nl | Stop Geweld tegen Vrouwen 
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vrijdag 25 november  
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fakkeloptocht 

18.30 uur  verzamelen Binnenwegplein 

discussiebijeenkomst 

19.30 uur Gebouw De Heuvel 

Grote Kerkplein 5, Rotterdam 



De tijd is rijp – de vrouwen in de 
wereld gaan de strijd aan tegen 
geweld tegen vrouwen 
Vandaag, 25 november, gaan vrou-
wen in de hele wereld de straat op 
om te protesteren tegen geweld 
tegen vrouwen. Ook in Nederland, 
in Rotterdam.  
Vrouwen willen een samenleving 
opbouwen, waarin vrouwen niet 
gediscrimineerd, niet uitgebuit en 
niet onderdrukt worden! Vrouwen 
keren zich daarbij net zo goed te-
gen huiselijk geweld als tegen het 
structurele geweld dat in alle 
maatschappelijke sectoren van de 
onderdrukkende samenlevingen 
doordringt. 
Er is een diepe wens en een groei-
ende activiteit van veel mensen 
voor een maatschappelijk alterna-
tief. Reactionaire, fascistoïde en 

extreem vrouwvijandige maatrege-
len zijn het antwoord van veel re-
geringen en groeperingen. Zoals de 
aanvallen op en de arrestaties van 
Koerden en leden van de progres-
sieve Turkse partij HDP. Zoals de 
arrestaties van vrouwen in Iran en 
Pakistan. En niet in de laatste 
plaats de terreur door het fascisti-
sche en het bijzonder vrouwvijan-
dige ISIS.  
Regeringen proberen het verbod 
op abortus weer breder op te leg-
gen. In veel landen is sprake van 
kindhuwelijken, gearrangeerde en 
gedwongen huwelijken, vrouwen-
besnijdenis, moord op vrouwen, 
verkrachtingen, vrouwen- en sla-
vinnenhandel. Vrouwen die vluch-
ten krijgen vaak te maken met ge-
weld. Tegelijkertijd wordt geweld 
tegen vrouwen niet erkend als een 

25 november - de  internationale strijddag 
tegen geweld tegen vrouwen 

reden om te 
vluchten. Maar 
ook het schoon-
heidsideaal is 
erop gericht de 
vrouwen in een 
onderdrukte po-
sitie te houden. 
We keren ons 
tegen alle vor-
men van geweld 
tegen vrouwen.  
 
Maar we ervaren ook dat we in de 
strijd hiertegen steeds sterker wor-
den! De grote stakingen van vrou-
wen in Polen zorgden ervoor dat 
het totale verbod op abortus niet 
doorging en zo werd de extreem 
reactionaire regering van Polen de 
eerste grote nederlaag toege-
bracht. Het principe ‘Nee, betekent 
nee’ werd na massale protesten in 
de Duitse strafwet vastgelegd. In 
Argentinië en Peru hebben vele 
tienduizenden vrouwen gestaakt en 
gaan ze de straat op uit protest te-
gen het hardnekkige en dodelijke 
geweld tegen vrouwen onder de 
leuze ‘Ni una menos!’ - Niet één 
meer! 
Na de verwoestende orkaan in Haïti 
organiseren de Wereldvrouwen in 
Europa internationale solidariteit 
tegen hopeloosheid en levensbe-
dreigende chaos en zamelen ze 
geld in. Voor de vrouwen in Rojava  

zijn de strijd voor hun bevrijding en 
het gevecht voor vrijheid en demo-
cratie tot één strijd uitgegroeid. De 
vrouwenbeweging is sterk waar ze 
zich goed organiseert, bondgeno-
ten maakt en het verzet tegen 
steeds meer aspecten van imperia-
listische onderdrukking tot haar 
zaak maakt. We moeten ons inter-
nationaal sterker organiseren tegen 
de regeringen die steeds rechtser 
worden. Een sterke, niet partijge-
bonden vrouwenbeweging draagt 
daartoe bij – zo kunnen vrouwen 
werelden aaneensluiten. 
Kom op 25 november naar Rotter-
dam, waar verschillende vrouwen-
organisaties samen op 25 novem-
ber een fakkeloptocht en discussie-
bijeenkomst tegen geweld tegen 
vrouwen organiseren. 

Doe mee!  


