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De tijden zijn hard - maar de vrouwen van de wereld strijden en vechten ook harder! 
 

Of ze nu in machtige imperialistische landen of in arme ontwikkelingslanden wonen, vrouwen 
worden uitgebuit, onderdrukt en vernederd. De huidige wereldwijde economische en financiële 

crisis heeft de situatie van vrouwen verder verslechterd. Ze ontneemt velen hun recht op leven 

in vrijheid en waardigheid . 
 

Textielarbeidsters in Bangladesh verenigen zich en vechten tegen uitbuiting. Zorgmedewerk-
sters in Nederland eisen fatsoenlijke lonen en arbeidsplaatsen. Zuid-Afrikaanse vrouwen ver-

heffen hun stem en protesteren tegen verkrachtingen. De Mexicaanse migranten worstelen om 
te overleven en strijden voor een menswaardig bestaan. Vrouwen in verschillende landen in 

het Midden-Oosten vechten voor democratie en vrijheid. Landarbeidsters en inheemse vrou-
wen in Azië en Latijns-Amerika vechten met hun zweet en bloed voor hun recht op land en 

grondstoffen. 

  
Maar de armoede en het geweld zijn ook het vuur dat onze strijd ontvlamt. Overal ter wereld 

verenigen vrouwen zich en organiseren ze zich. Ze verbreken de ketens van een verouderd 
systeem. Vrouwen zijn op zoek naar perspectief, naar een visie en een toekomst van bevrijde 

vrouwen in een bevrijde maatschappij. 
 

De Eerste Wereldvrouwenconferentie in Caracas, Venezuela in 2011 heeft verschillende  vrou-
wenbewegingen van over de hele wereld bijeen gebracht en heeft laten zien dat vrouwen zijn 

ontwaakt, dat de strijd van vrouwen leeft en dat de vrouwenbeweging meer successen zal be-

halen! Vrouwen uit alle hoeken van de wereld hebben bij de eerste Wereldvrouwenconferentie 
de erfenis van de 100ste verjaardag van Internationale Vrouwendag doen herleven, waarvoor 

Clara Zetkin en andere voorvechtsters  het initiatief namen. Ze hebben ondanks grote offers 
en obstakels het zaad van onze steeds verder toenemende strijd voor de bevrijding van de 

vrouw gezaaid. 
 

Nu is de tijd rijp om onze samenwerking en strijd naar een nog hoger niveau te tillen! 
 

We worden gesterkt door de ervaringen en inspiratie van de eerste Wereldvrouwenconferentie 

in Caracas. Wereldwijd worden vrouwen die voor een betere wereld voor vrouwen en de hele 
mensheid strijden, opgeroepen om naar de tweede Wereldvrouwenconferentie van basisvrou-

wen te komen die plaatsvindt Azië van 13 tot en met 18 maart 2016 in Kathmandu, Nepal in. 
 

Wij roepen vrouwen op naar het dak van de wereld in Nepal, waar de vrouwen een heel be-
langrijke rol in de geschiedenis van de strijd van het volk hebben gespeeld. Vrouwen staan 

vooraan in de volksbeweging en in het verzet, om een betere maatschappij te bevechten. 
 

Wereldvrouwen, neem deel aan de tweede Wereldvrouwenconferentie van basisvrouwen in 

Azië en geef een indrukwekkend signaal tegen de oorzaken van onze onderdrukking, tegen het 
systeem dat ons dwingt tot een leven van uitbuiting en onderwerping. Laten we ons verenigen, 

organiseren en samen met alle bevrijdingsbewegingen een sprong voorwaarts maken voor de 
bevrijding van de vrouw! 

 
Vrouwen van de wereld verenigt u! 

Breek de ketens van uitbuiting en onderdrukking! 
Voorwaarts met de strijd voor de bevrijding van de vrouw! 


