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en alle actieve vrouwen die bij de voorbereiding helpen. 

 

Wilt u zich aansluiten bij het comité, 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! 

 Stop geweld tegen vrouwen! 
 

25 november is de internationale dag van de 

uitbanning van iedere vorm van geweld tegen 
vrouwen. De achtergrond voor het ontstaan van 
deze actiedag was de ontvoering, verkrachting 

en moord op de zusters Mirabal in 1960 in de Dominicaanse Re-
publiek door soldaten van de dictator Trujillo. De drie zusters Pa-

tria, Minerva en Maria Teresia Mirabal kwamen uit de omgeving 
van Santiago in de Dominicaanse Republiek. Samen met hun 
echtgenoten steunden ze de groep ‘Agrupación Política 14 de Ju-

nio’ (Beweging van de 14e juni) die van plan was dictator Trujillo 
omver te werpen. Binnen de groep stonden de zusters bekend 

als Las Mariposas (de vlinders). De ‘Hermanas Mirabal’ (zusters 
Mirabal) staan tegenwoordig in de Dominicaanse Republiek sym-
bool voor het verzet tegen de dictatuur. De vlinders werden zo 

tot symbool van 25 november! 

Rotterdam zondag 25 november 2012  
Allen van harte welkom bij demonstratie en discussie 

14.00 uur   verzamelen voor demonstratie 

   Binnenwegplein, Rotterdam  

15.30 uur  discussiebijeenkomst 

   Havenmuseum - Leuvehaven 50 - Rotterdam 



Het comité ‘Stop geweld tegen 

vrouwen’ nodigt u uit om op zon-

dag 25 november naar Rotterdam 

te komen voor een demonstratie 

en een discussiebijeenkomst. 25 

november is de Internationale 

dag voor de uitbanning van iedere 

vorm van geweld  tegen vrouwen. 

Deze dag werd in 1981 door La-

tijns-Amerikaanse vrouwen die 

strijden voor vrouwenrechten uit-

geroepen ter herinnering aan de 

moed van de zusters Mirabal uit 

de Dominicaanse republiek. 

 

We willen op 25 november ver-

schillende vormen van geweld te-

gen vrouwen aan de kaak stellen, 

in Nederland en wereldwijd. 

Door de economische crisis krijgt 

de strijd voor uitbanning van ge-

weld tegen meisjes en vrouwen 

nieuwe betekenis. Vrouwen orga-

niseren zich tegen fysiek ge-

weld in al zijn vormen, maar ook 

tegen armoede, politiek ge-

weld en tekort aan onderwijs. 

In Nederland gaan daarbij de 

vrouwen in de thuiszorg vooraan. 

Al meer dan twee jaar strijden ze 

vastberaden tegen 20% loonsver-

laging of ontslag. 

Internationaal omvatten de enor-

me opstanden die begonnen in Tu-

nesië en Egypte inmiddels heel 

Noord-Afrika, Zuid-Europa en 

het Midden-Oosten. Daarbij gaan 

vrouwen en meisjes vaak vooraan. 

Zo stelt een vrouw van staalarbei-

ders in Griekenland vast: ”Van 

huisvrouwen zijn we strijdsters 

geworden”, “negen maanden 

staakten we zelfstandig en orga-

niseerden we ons leven.” Waar de 

bevrijding van de vrouw niet 

vooruit leek te gaan, worden de 

vrouwen door deze strijd opnieuw 

gemobiliseerd. Overal ter wereld 

doen vrouwen nu deze ervaringen 

op in hun strijd tegen uitbuiting 

en onderdrukking. In Tunesië 

eisen de vrouwen een tweede re-

volutie voor hun rechten. In 

Egypte vechten de vrouwen met 

de politie, omdat ze zich niet lan-

ger door de regering en de funda-

mentalisten de wet laten voor-

schrijven. Ook Turkije en Iran 

eisen de vrouwen een einde aan 

eermoord, verkrachting en politie-

ke vervolging. Internationaal 

wordt gestreden tegen de aanval-

len op het recht op abortus. Het 

neerschieten van de Pakistaanse 

Malala, die strijd voor onderwijs 

25 november 2012  
Internationale Dag 

voor uitbanning van 
geweld tegen vrouwen 

1. Het Comité ‘Stop geweld tegen vrouwen’ gaat de straat op voor de be-
vrijding van de vrouw en om de stem van vrouwen te laten horen! 

2. We nodigen jullie uit om deel te nemen aan het comité: mensen en 
(vrouwen)organisaties die meestrijden voor de bevrijding van de vrouw, 
voor gelijke rechten, tegen seksisme, tegen geweld tegen vrouwen, te-

gen discriminatie, tegen oorlog, tegen racisme en fascisme en voor een 

maatschappij zonder uitbuiting en onderdrukking. 

voor meisjes, heeft internationaal 

een golf van solidariteit teweeg 

gebracht. Op 25 november willen 

we vooral ook de moed van vrou-

wen die zich verzetten tegen ge-

weld en onderdrukking naar vo-

ren halen en de discussie richten 

op de wederzijdse ondersteuning 

en solidariteit van vrouwen in Ne-

derland en wereldwijd. 

 

25 november is één van de ge-

meenschappelijke internationale 

strijddagen die in maart 2011 zijn 

afgesproken op de eerste We-

reldvrouwenconferentie van 

basisvrouwen in Venezuela: 

“Op 25 november, de dag tegen 

het geweld tegen vrouwen, strij-

den wij tegen alle vormen van 

geweld tegen vrouwen. In het bij-

zonder klagen we het geweld aan, 

dat het gevolg is van de imperia-

listische agressies en oorlogen 

tegen de volkeren, waarin de 

vrouwen tot slachtoffers en oor-

logstrofeeën worden gemaakt.” 

 

Met het organiseren van de de-

monstratie en de discussiebijeen-

komst in Rotterdam willen we 

daarom ook een bijdrage leveren 

aan het doel van de Wereldvrou-

wenconferentie om de actieve 

vrouwenbeweging in Nederland te 

versterken. 

3. We zijn een democratische organisatie met een democratische strijd-
cultuur. We respecteren elkaars levensbeschouwing. 

4. We organiseren ons financieel en organisatorisch onafhankelijk en zelf-
standig, omdat we zelf willen bepalen wat voor leuzen we meedragen, 
welke standpunten we naar buiten brengen, welke pamfletten we uit-

geven en welke affiches we maken. 

5. Voor meer info: info@wereldvrouwenconferentie.nl 


