Het Platform Wereldvrouwen:

 geeft tot de Wereldvrouwenconfe-

 is een samenwerkingsverband

waarin allerlei initiatieven die voor
de vrouwenstrijd staan, verenigd
kunnen worden.
 is een open organisatie waarbij iedereen zich kan aansluiten, die het
eens is met de principes en die zich
daaraan houdt.
 is voor de strijd van de bevrijding
van de vrouw in Nederland en internationaal, tegen uitbuiting en onderdrukking.
 ondersteunt in Nederland de voorbereiding van de Wereldvrouwenconferentie van basisvrouwen.

rentie 2016 regelmatig een nieuwsbrief uit en organiseert maandelijks
landelijke bijeenkomsten ter voorbereiding van de Wereldvrouwenconferentie.

Platform Wereldvrouwen
Wil je meer informatie, wil je de nieuwsbrief ontvangen, wil je meedoen
met het Platform Wereldvrouwen?
Geef je op bij: info@wereldvrouwenconferentie.nl
Wil je de Wereldvrouwenconferentie steunen of een Wereldvrouw sponsoren? Stort dan een bijdrage op rekeningnummer: NL56ASNB0707802946
t.n.v. J. Possel/N. Skoraia o.v.v. ‘Steun WVC’ of ‘Sponsor een Wereldvrouw’
info@wereldvrouwenconferentie.nl
www.wereldvrouwenconferentie.nl
www.worldwomensconference.org

De Wereldvrouwenconferentie van
basisvrouwen strijdt voor de
belangen van vrouwen wereldwijd,
voor de bevrijding van de vrouw
in een bevrijde maatschappij!

Wereldvrouwenconferentie
van basisvrouwen 2016 in Nepal
Solidariteit van vrouwen wereldwijd!

Kom naar de 2e Wereldvrouwenconferentie
van basisvrouwen!
13-18 maart 2016 - Kathmandu, Nepal, Azië
Vrouwen van de wereld beklimmen de hoogste bergen!
Op vier continenten, in 60 landen bereiden vrouwen op volle kracht de 2e Wereldvrouwenconferentie van basisvrouwen voor.
Basisvrouwen, zoals de textielarbeidster uit Bangladesh, zoals de schoonmaakster en de verzorgster uit Nederland, zoals de lerares uit Tunesië, de vrijheidsstrijdster uit Koerdistan, de milieuactiviste uit Colombia en vele anderen, zullen
daar bij elkaar komen en hun ervaringen, strijd, eisen en samenwerking bespreken. De Wereldvrouwenconferentie heeft duidelijke principes: ze is niet partijgebonden, democratisch, internationaal en internationalistisch, financieel onafhankelijk en het doel is de blijvende versterking en organisatie van de vrouwenbeweging in ieder land.
De 1e Wereldvrouwenconferentie van basisvrouwen was in 2011 in Caracas,
Venezuela met 3500 deelneemsters uit vier continenten en 43 landen.

Meer informatie:
info@wereldvrouwenconferentie.nl | www.worldwomensconference.org

De 2e Wereldvrouwenvrouwenconferentie van basisvrouwen zal plaatsvinden van 13-18 maart 2016 in Kathmandu in Nepal.

workshop te organiseren over de belangen van meisjes en jonge vrouwen.

Op het programma staat:



13 maart: Grote demonstratie en
openingsceremonie met cultuur
14/15 maart: Workshops
16/17 maart: Algemene vergadering
van delegaties
18 maart: Plenaire slotbijeenkomst
voor alle vrouwen
Elke avond wordt een culturele avond
georganiseerd door vrouwen uit de
verschillende continenten. Op de laatste avond is er een internationaal
songcontest onder het motto “Vrouwen beklimmen de hoogste bergen”.
Jonge vrouwen en meisjes worden opgeroepen om een grote gezamenlijke

8 Maart demonstratie in Amsterdam
Bij de 1e Wereldvrouwenconferentie van
Wereldvrouwen in Caracas is besloten
om wereldwijd 8 maart (Internationale
Vrouwendag), 1 mei (Internationale
Strijddag van de arbeiders en 25 november (Internationale dag tegen geweld
tegen vrouwen) tot gezamenlijke
strijddagen te maken.

Het Platform Wereldvrouwen steunt de
strijd van vrouwen wereldwijd. In Nederland
gaan vrouwen in de
zorg en de schoonmaak
voorop in de strijd tegen de afwenteling van
de crisismaatregelen
op het volk door regering, zorgverzekeraars
en grote bedrijven .

De Wereldvrouwenconferentie
heeft twee pijlers:
de Algemene Vergadering met
maximaal vijf afgevaardigden van
de strijdbare basisvrouwenbeweging per land. Hier worden de basisthema’s van de wereldwijde situatie en strijd van de vrouwen bediscussieerd, er worden besluiten
genomen over de resultaten en
resoluties volgens het consensusprincipe.
 De tweede pijler is het massaprogramma voor allen: workshops,
sport, bijeenkomsten, muziek,
dans, culturele activiteiten, stands
etc.
Onafhankelijk en wederzijds solidair
De conferentie van basisvrouwen is
financieel zelfstandig, in plaats van
zich afhankelijk te maken van regeringen, partijen of NGO’s. In ieder land
worden de kosten gefinancierd door
de meest uiteenlopende activiteiten
om geld in te zamelen - zelfstandig
verantwoordelijk met wederzijdse ondersteuning en internationale solidariteit.
Voorbereidingen in ieder land
De voorbereidingen voor de 2de Wereldvrouwenconferentie van basisvrouwen in maart 2016 in Nepal zijn in
volle gang. In de verschillende landen
wordt dit georganiseerd en door gekozen coördinatoren uit Azië, Afrika,

Amerika, Europa en het MiddenOosten gecoördineerd.
In alle continenten zijn jaarlijks conferenties, zoals de Europaconferentie 31
januari 2015 in Athene. Vanuit Nederland zijn we daar met een delegatie
naar toe geweest. Op deze Europaconferentie van wereldvrouwen hebben
we gehoord wat er in Griekenland
gaande is en hoe bijvoorbeeld de
schoonmaaksters, maar ook allerlei
andere vrouwen zich daar organiseren.
Uitgebreid vertellen vrouwen uit de
verschillende landen wat zich in Europa afspeelt. Hoe overal de crisispolitiek
wordt afgewenteld op de ruggen van
de bevolking, maar ook hoe de strijd
georganiseerd wordt en hoe inventief
vrouwen zijn in het organiseren van
acties. Op de jaarlijkse conferenties
komen we bij elkaar om te leren en
geïnspireerd te worden en om ieders
ervaringen te kunnen benutten voor
het ontwikkelen en versterken van de
strijdbare vrouwenbeweging in eigen

land. De afspraken die op de continentale conferenties gemaakt zijn en de
resoluties die daar zijn aangenomen,
vormen ook de basis voor de voorbereiding van de wereldconferentie in
Nepal in 2016. De Wereldvrouwenconferentie van basisvrouwen, die strijdt
en organiseert voor de bevrijding van
de vrouw in een bevrijde maatschappij
overal ter wereld!
Wereldvrouwen moedigen alle vrouwen aan om zich aan te sluiten bij deze
strijdbare vrouwenbeweging, die verbonden is met het dagelijks leven van
gewone vrouwen.
Platform Wereldvrouwen
in Nederland
In juni 2015 hebben Wereldvrouwen
uit Nederland in een enthousiaste bijeenkomst het Platform Wereldvrouwen opgericht, dat zal werken op basis
van de principes van de Wereldvrouwenconferentie.

