
VOOR DE BEVRIJDING VAN DE VROUW! 

Donderdag 25 november 2021 

Rotterdam - 15.00 uur  Centraal Station 

STOP GEWELD TEGEN VROUWEN NU! 

25 november 
 

15.00 uur  
buiten 
manifestatie  
 

16.00 uur  
demonstratie 

Op donderdag 25 november - de internationale strijddag tegen geweld tegen 
vrouwen - organiseert het Comité Stop Geweld tegen Vrouwen een buitenma-
nifestatie en demonstratie 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. Een dag van strijd van vrouwen tegen onder-
drukking en de onderdrukkende maatschappelijke verhoudingen. De dag vindt 
haar oorsprong in Latijns Amerika, ter herdenking van de moord in 1960 op de 
zusters Mirabal die streden tegen de dictator Trujillo van de Dominicaanse Re-
publiek. In Latijns Amerika gaan jaarlijks honderdduizenden vrouwen de straat 
op onder de leus ‘Ni una menos’ (‘Niet één meer’) – als protest tegen de hon-
derden vrouwen die jaarlijks door geweld om het leven worden gebracht. Ook 
in Nederland is dit protest hard nodig, want in Nederland sterft iedere tien da-
gen een vrouw als gevolg van huiselijk geweld. Meestal door de partner of ex-



partner. Door de politie en hulpverleners wordt het vaak niet serieus genomen 
als geweld tegen vrouwen of femicide. Jaarlijks krijgen meer dan een miljoen 
vrouwen te maken met verschillende vormen van geweld, zoals fysiek geweld, 
dwingende controle, stalking, seksueel geweld of economisch geweld. Denk bij 
dit laatste bijvoorbeeld aan het geweld tegen de toeslagouders, wiens leven 
economisch- en daarna in alle opzichten kapot werd gemaakt. We eisen voor 
hen compensatie van alle schade NU! 
 
Op 25 november, de dag tegen 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 imperialistische agressie en oorlogen tegen de volkeren, 
waarin de vrouwen tot slachtoffers en oorlogstrofeeën worden gemaakt. Vrou-
wen in Afghanistan gaan moedig de straat op tegen het fascistische Taliban-
regime dat opnieuw in het zadel is geholpen door de westerse mogendheden. 
In Turkije en Rojava strijden Koerdische en progressieve vrouwen tegen de on-
derdrukking van vrouwen door het moorddadige Erdogan-regime. De Filippijn-

se vrouwen gaan de straat 
op tegen de moorden op 
progressieve mensen door 
Duterte.  In Polen demon-
streerden de afgelopen 
maand 40.000 gezond-
heidswerkers en eisten: 
“Neem het geld van de 
politici en geef het aan de 
gezondheidswerkers” en in 

november gingen opnieuw tienduizenden de straat op tegen de strenge abor-
tuswet. In Sri Lanka namen ongeveer 30.000 gezondheidswerkers deel aan pro-
testen voor medische voorzieningen en strijden ze voor een betere bescher-
ming tegen besmetting door Covid. In Nederland gaan vrouwen de straat op 
tegen armoede, voor 14 Euro minimumloon en tegen het toeslagenschandaal. 
Precies op 25 november staken collega’s in de Universitaire ziekenhuizen voor 
de derde keer voor hogere lonen en tegen de moordende werkdruk.  
 
Laten we elkaar versterken in de strijd tegen geweld tegen vrouwen. De oor-
zaak ligt in de rol die de vrouw opgedrongen wordt in de kapitalistische maat-
schappij. Voor een bevrijde vrouw in een bevrijde maatschappij! 
 
Kom op 25 november om 15.00 uur naar het Centraal Station Rotterdam en 
demonstreer mee! 

Contact:  
06-24147710/06-20390233 
Stop geweld tegen vrouwen 
Stopgeweldtegenvrouwen @gmail.com 
 

Je donatie is onmisbaar!  
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