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ge organisaties en gedragswijzen.
5. Iedere vrouw en organisatie doet
moeite om haar internationale contacten en vriendschappen voor de
conferentie te mobiliseren, om gemeenschappelijk de verantwoordelijkheid voor de conferentie op zich
te nemen.
6. De conferentie financiert zich zelfstandig door de meest uiteenlopende initiatieven en activiteiten en accepteert graag donaties als ze zonder voorwaarden en zonder eisen
worden gegeven. De conferentie
organiseert op eigen kracht een ordedienst die de bescherming van de
deelneemsters en de bijeenkomsten
waarborgt.
7. De conferentie verwezenlijkt een
democratische strijdcultuur.
8. De vrouwenbeweging in ieder

afzonderlijk land moet in principe
haar werk, de reis, het onderdak en
de vertaling zelf organiseren en financieren. Het internationale voorbereidingscomité zet een fonds op
dat solidair de deelname van delegaties uit de armste landen ondersteunt en ze bevordert internationale wederzijdse sponsoring.
9. Mannen worden uitgenodigd om
deel te nemen indien ze opkomen
voor de rechten en de bevrijding van
vrouwen, als ze niet dominant optreden en zich actief inzetten voor
de ondersteuning van de organisatie
van de conferentie.
10. Aan het eind van de conferentie
kunnen de deelneemsters zich erover beraden of de organisatie van
een volgende Wereldvrouwenconferentie in het vizier genomen wordt
en in dat geval daarvoor een voorbereidingscomité instellen.

Voor meer informatie: info@wereldvrouwenconferentie.nl
Zie ook: www.weltfrauenkonferenz.de
Deze publicatie is uitgegeven door de
Voorbereidingsgroep Wereldvrouwenconferentie NL - tel. 06-30282410
Wilt u de Wereldvrouwenconferentie van basisvrouwen financieel steunen?
Stort uw bijdrage op ING bankrek.nr. 74.97.46.513
t.n.v. T. Santillan e/o P. van Ham o.v.v. Wereldvrouwenconferentie 2011
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De tijd is rijp voor een nieuwe doorbraak in
de internationale vrouwenbeweging!
Allemaal samen op naar de wereldvrouwenconferentie
van basisvrouwen 2011 in Venezuela!
Miljoenen vrouwen in de hele wereld nemen hun toekomst in eigen hand
en worden actief voor hun economische, sociale, culturele en politieke rechten. Wij vrouwen organiseren ons en vechten gezamenlijk - sommigen nog
op zichzelf. Van oudsher hebben wij vrouwen voortdurend en in ongunstige
omstandigheden voor onze emancipatie moeten vechten.
De mensheid heeft vandaag die inzet van vrouwen van de hele wereld nodig
- de werkende en werkloze, de uitgebuite en gediscrimineerde vrouwen - om voorwaarts te gaan naar een toekomst van
solidariteit, gelijkheid en geluk. Op alle continenten hebben
wij vrouwen sterk te lijden onder de uitbuiting en de crisis
van het kapitalistische systeem. Miljoenen mensen in Afrika, Azië, Amerika, Oceanië en Europa lijden honger, hebben geen toegang tot onderwijs, gezondheidszorg,
huisvesting, arbeid, sociale zekerheid,
ontspanning - kortom: tot een menswaardig leven.

Frankrijk - 2009

De grote veranderingen van de
laatste jaren hebben er niet toe
geleid, de bestaansproblemen van
de grote meerderheid van de
mensen op te lossen. In tegendeel:
ze worden gebruikt om rijkdom en
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macht in de handen van weinigen te
concentreren. De tegenstrijdigheden van het kapitaal hebben zich
verscherpt. De expansie van grote
monopolies in alle hoeken van de
wereld toont duidelijk een vererger-
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milieuverstoring en -vernietiging.
Dat alles onthult het roofzuchtige
karakter van het imperialisme.

Miljoenen vrouwen op alle continenten ervaren aan hun eigen lijf de
armoede, werkloosheid, werk voor minimale lonen en zonder
veiligheidsregels. Zij
lijden onder oorlogen
of worden massaal
tot migratie gedreven. Vaak ontbreken
drinkwater, schone
lucht, algehele gezondheidszorg, onWereldvrouwenconferentie Beijing 1995 - demonstratie tegen derwijs, woonruimte
geweld tegen vrouwen - foto Mieke Schlaman
en vrijetijdsmogelijkheden. De overgrote
de uitbuiting van de werkende men- meerderheid van de vrouwen lijdt
sen en onderwerping van de over- onder de dubbele uitbuiting en ongrote meerderheid van landen en derdrukking door het kapitalisme:
volken. De technisch-wetenschap- omdat ze deel zijn van de werkende
pelijke vooruitgang die uit de schep- klasse en omdat ze tegelijkertijd
pingskracht van de werkende men- alleen al vanwege hun geslacht gesen voortkomt, begunstigt enkel de discrimineerd worden. Brede mawedloop van de imperialistische ssa’s worden onderdrukt, omdat ze
macht, zowel om afzetgebieden als in afhankelijke landen leven en tot
om politiek en militair overwicht. De onderworpen volkeren en culturen
imperialistische landen nemen behoren.
steeds openlijker gebieden met natuurlijke rijkdommen en strategi- Het imperialisme gebruikt specifieke
sche betekenis in bezit. Zij aarzelen vormen van geweld tegen vrouwen,
niet, conflicten aan te wakkeren, kinderen en jongeren. Sekshandel,
naties te overvallen en oorlog tus- pornografie en orgaanverkoop zijn
sen volken uit te lokken. Ze veroor- uiterst lucratieve zaken. Dat toont
zaken ook ernstige milieuschade, aan hoe weinig een mensenleven in

principes voor de Wereldvrouwenconferentie van basisvrouwen:
1. De conferentie wordt in een internationaal discussie- en organisatieproces door alle deelneemsters gelijkberechtigd voorbereid en georganiseerd, zonder enige discriminatie
en niet partijgebonden.
2. De conferentie vat haar besluiten/
resoluties samen volgens het consensusprincipe en publiceert ze volgens dit beginsel. Alle bijeenkomsten vatten hun bereikte resultaten
en standpunten samen, waarin besloten tegengestelde standpunten
en voorstellen voor gemeenschappelijke activiteiten. Zo moeten confrontaties en stemmingen, die tot
strijd kunnen leiden, die een splitsing in de conferentie kunnen veroorzaken, vermeden worden.
3. De conferentie rust op twee pijlers, twee elementaire bestanddelen
van de bijeenkomst:
Ten eerste de Algemene Vergadering, waarin volgens een nog te bepalen sleutel (naar democratische
criteria, bijvoorbeeld in relatie tot de
grootte van de bevolking van het
land) zowel vertegenwoordigsters
van de basisvrouwen van dat bepaalde land, als vrouwen in Exil/
vrouwelijke migranten zijn vertegenwoordigd. In ieder land moet de

vrouwenbeweging wegen vinden om
het eens te worden over haar vertegenwoordigsters. Daarbij moet rekening worden gehouden met de kenmerken van de beweging, de gewoontes en de bijzonderheden en
de consensusmechanismen van de
verschillende landen. De Algemene
Vergadering waarborgt de gelijkberechtigde deelname van vrouwen uit
alle landen aan de discussie en bij de
verschillende programmapunten. Ze
discussieert over de kernthema’s
van de wereldwijde positie en strijd
van de vrouwen, vat besluiten/
resoluties samen volgens het consensusprincipe en maakt deze openbaar.
Ten tweede massale open deelname van individuele personen, initiatiefgroepen en organisaties die binnen de gegeven tijd en ruimtelijke
mogelijkheden verschillende bijeenkomsten, workshops, cultuurbijdragen en verdere activiteiten voorbereiden, organiseren of eraan kunnen
deelnemen, mits zij de oproep en de
basisprincipes van de conferentie
respecteren.
4. De conferentie staat open voor alle
vrouwen en doet speciale moeite
voor de deelname van jonge vrouwen. Uitgesloten van de conferentie
zijn zowel fascisten en religieuze fundamentalisten als vertegenwoordigsters van agressieve vrouwenvijandi-
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doriaanse Vrouwen voor Verandering – CONFEMEC), Argentinië en
Duitsland (Politiek Vrouwenoverleg),
die het idee voor de Wereldvrouwenconferentie hebben ontwikkeld,
worden nu al gesteund door vrouwenorganisaties en initiatieven uit
20 landen uit vier continenten. De
initiatiefneemsters hebben zich met
het voorstel van de Wereldvrouwenconferentie 2011 in Venezuela – niet
in de laatste plaats uit solidariteit
met het ontwaken van het Venezolaanse volk - gewend tot de regering
en de vrouwenorganisaties en de
vrouwenorganen van de Venezolaanse staat. Het initiatiefcomité is
erg verheugd over de steun en het
enthousiasme, die tot uitdrukking
kwamen in een uitgebreid gesprek
met Maria Léon, de vroegere voorzitster van het Nationale Vrouweninstituut Inamujer die tegenwoordig
aan het hoofd van het Vrouwenministerie van Venezuela staat. Het
comité is ook blij met de steun van
de permanente Commissie voor
Vrouw, Gezin en Jeugd van de Nationale Vergadering en van de vele activisten uit verschillende vrouwenorganisaties en van delen van de massamedia in Venezuela.
De vele verschillende aanbiedingen
tot samenwerking bij de voorbereiding en organisatie van de Wereldvrouwenconferentie in 2011 laten
de mogelijkheid zien van grote politieke en logistieke ondersteuning
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van de conferentie en van de bescherming ervan – waarbij tegelijkertijd zowel haar zelfstandigheid en
onafhankelijkheid als de autonomie
van het internationale voorbereidingscomité worden gerespecteerd.
Beide versterken onze fundamentele
overtuiging dat wij vrouwen de toekomst in eigen handen moeten nemen en dat we daarbij op eigen benen moeten staan!
De sociale samenstelling, de organisatievormen en de politieke stromingen van de wereldvrouwenbeweging
laten uiteraard grote breedte en
diversiteit zien. Daarom moet de
Wereldvrouwenconferentie met het
grootste respect worden georganiseerd en werken, om er vrouwen uit
ieder land en uit iedere vooruitstrevende, democratische en op gelijkberechtiging gebaseerde stroming
van de vrouwenbeweging bij te betrekken en tot deelname te bewegen. De creativiteit van vrouwen en
hun vaardigheid om bondgenootschappen te vormen, zijn zeer groot.
Dat moet worden benut om de conferentie tot een groot succes te maken.
Tegelijkertijd heeft ieder land een
andere geschiedenis en ontwikkeling
van de vrouwenbeweging, die gerespecteerd moeten worden, zodat ze
tot uitdrukking kunnen komen.
In deze zin gelden de volgende basis-

dit systeem waard is.
Twee miljard kinderen, de toekomst
van de wereld, worden voornamelijk door vrouwen verzorgd en opgevoed. In de hele wereld kunnen wij
vrouwen niet vrij over ons lichaam
en onze seksualiteit beslissen; zowel seksueel geweld,
patriarchale wetten en tradities, als modetrends en clichés, die de heersende cultuur verspreidt, schaden direct ons leven. De moderne
communicatiemedia bevorderen prostitutie, pornografie en perversiteit.

paraat.
Dat geldt ook voor de activiteiten
van de zogenaamde niet-regeringsorganisaties (NGO’s) die worden gefinancierd door reactionaire politieke partijen, stichtingen, kerken of
andere internationale organisaties

Guadeloupe - 2009

Vandaag beleeft de wereld
een opleving van de strijd van arbeidsters en arbeiders tegen de kapitalistische uitbuiting, een opleving
van de strijd van vele landen en volkeren voor bevrijding en onafhankelijkheid. Landen komen in opstand
tegen afhankelijkheid en neokolonialisme. De wereldvrouwenbeweging
leeft en strijdt voor onze vooruitgang! In de meeste landen houdt ze
nauw contact met de arbeiders-,
volks- en vrijheidsbewegingen.
De wereldvrouwenbeweging heeft
geleerd, dat een uitsluitend op de
strijd tussen de geslachten berustende grondlinie van de vrouwenbeweging geen oplossing brengt, net
zo min als integratie in het staatsap-

in de machtscentra. Deze strategieen hebben juist bijgedragen tot versplintering en desoriëntatie van de
vrouwenbewegingen. Tegenwoordig groeit het inzicht van de massa
van de vrouwen, dat gelijkheid van
vrouwen niet alleen door formele
juridische gelijkheid te bereiken is.
Het besef ontstaat dat het nodig is
wereldwijd ervaringen uit te wisselen, tot bundeling te komen en een
impuls te geven tot gezamenlijke
solidariteitsacties. Er groeit een bewustzijn, dat het noodzakelijk is te
vechten voor de bevrijding van de
vrouw in een volledig van uitbuiting
en onderdrukking bevrijde wereld.
In de hele wereld groeien de ideeën
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over de bevrijding van de vrouw en
de hele mensheid: voor de volledige
bevrijding van de materiële en geestelijke behoeften van vrouwen en
mannen, voor een samenleving die
werk, gezondheidszorg, onderwijs
en welstand voor allen garandeert.
Echter de ongehoorde rijkdom, die
vandaag de dag door de inspanningen van miljoenen werkende mensen wordt gerealiseerd, vloeit tot nu
toe alleen maar in de zakken van de
kapitalistische profiteurs.
Daarom zeggen wij, dat de tijd rijp
is, voorwaarts te gaan en de strijd
om de werkelijke emancipatie opnieuw op te vatten! Het is tijd, onze
stemmen en ons protest te verenigen, ons aaneen te sluiten met het
perspectief, een nieuwe maatschappij zonder profiteurs en mensen die
worden uitgebuit op te bouwen.
Wij, vrouwen en mannen van alle
continenten, willen profiteren van
onze eigen creatieve kracht - met
respect voor de verschillende culturen en volkeren, die allen met hun
eigen geschiedenis deel van één
wereld zijn. Wij zijn een gelukkige
toekomst waard!
Wij roepen wereldwijd alle vrouwen op, die leven en vechten in de
hoop op een betere wereld, voor
de wereldvrouwenconferentie van
basisvrouwen die in 2011 in Venezuela zal plaatsvinden.
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In 2011 zullen we uit alle windstreken samenkomen, om het erfgoed
van de vrouwen opnieuw te laten
zien, die in 1910 onder aanvoering
van Clara Zetkin de aanzet gaven tot
de internationale vrouwendag en
die in 1911 voor de eerste keer vierden. Daarmee werd de weg geëffend voor grote verworvenheden
van de arbeidsters en arbeiders, van
alle vrouwen in de wereld. In gedenkwaardige gevechten en met
grote offers zaaiden zij de zaden
voor een leven in vrijheid en gelijkwaardigheid voor alle vrouwen.
Wij zullen elkaar ontmoeten in Venezuela, in dit gastvrije land van
strijdsters en strijders, dat vandaag
de dag een symbool en signaal is
geworden voor de strijd tegen het
imperialisme, voor de verdediging
van de waardigheid van de onderdrukte volkeren.
Wij zullen ons verenigen in een project van sociale en politieke emancipatie: basisvrouwen uit alle continenten, arbeidsters, boerinnen, migranten, werkloze vrouwen, huisvrouwen, vrouwen uit inheemse
volken, wetenschappers en kunstenaressen. Alle vrouwen, die deel
uitmaken van onderdrukte volken
en culturen, alle jonge mensen, wij
allen willen delen in deze grote golf
die over de wereld gaat: voor een
toekomst met werkelijke gelijkheid
en vrijheid.

 Vrouwen van de wereld!
 Laten we onze wil verenigen in de

opleving van de strijdbare wereldvrouwenbeweging!
 De bevrijding van de mensheid zal
zonder onze daadkracht niet mogelijk zijn!
 Laten we allen voorwaarts gaan
voor de bevrijding van de vrouw
in een maatschappij zonder uitbuiting en onderdrukking!
 Laten we mobiliseren tot deelname aan de wereldvrouwenconferentie 2011 in Venezuela!

Caracas, 8 maart 2008
Initiatiefcomité:
 Vrouwenbeweging “Ana

Soto”, Venezuela
 Ecuadoriaanse Vrouwenbond voor Verandering,
CONFEMEC
 Politiek Vrouwenoverleg /
Strijdbare Vrouwenraad,
Duitsland

Woordvoersters initiatiefcomité, v.l.n.r.:
Elena - Confemec / Monika - Strijdbare Vrouwenraad / Angeli en Nancy - Ana Soto

Initiatiefcomité, Caracas, 8 maart 2008:

Basisprincipes voor de voorbereiding en organisatie
van de Wereldvrouwenconferentie (WVC) 2011 in Venezuela
De ervaringen van de vrouwenbeweging wereldwijd in de afgelopen
eeuw bevestigen de overtuiging dat
wij vrouwen de strijd voor onze bevrijding in eigen handen moeten
nemen. Speciale organisatievormen
van vrouwen zijn noodzakelijk die

hun strijd verbinden met de sociale,
vakbonds- en politieke organisaties
en bewegingen.
De initiatiefneemsters uit Venezuela
(de basisvrouwenbeweging ‘Ana
Soto’), Ecuador (Verbond van Ecua-

