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2DE EUROPESE CONFERENTIE VAN 

WERELDVROUWEN IN AMSTERDAM 
Op zaterdag 26 januari 2013 wordt 2e Europaconferentie voor 

Wereldvrouwen georganiseerd in Amsterdam. Deze Europaconferentie is 

ter voorbereiding van de 2e Wereldvrouwenconferentie van 

basisvrouwen die in 2016 in Azië zal plaatsvinden. 

De deelnemers aan de Wereldvrouwenconferentie zijn trots en 

enthousiast over het succesvolle pilot project van de 1e 

Wereldvrouwenconferentie van basisvrouwen maart 2011 in Caracas. 

Wereldvrouwen in Europa werken aan de uitvoering van de resolutie van 

Caracas en hebben besloten dat ze vasthouden aan de uitgangspunten 

van de Wereldvrouwenconferentie. 

DE TIJ D I S  RIJ P V O OR E EN N IEU WE D OOR BRAA K  IN D E I NTER NAT IO NA LE  V R OUW ENB EW E GI NG !  

Het doel is om de str ijdbare vrouwenbeweging in de wereld en in ieder 

land te versterken. Om samen te werken over lands- en taalgrenzen 

heen. Om te vechten voor de bevrijding van de vrouw, tegen de 

uitbuiting van arbeidsters en arbeiders in de hele wereld door het 

imperialisme, te strijden tegen honger, tegen armoede, oorlog, 

massawerkloosheid, tegen vernietiging van het milieu en voor een 

andere, rechtvaardige wereld die wij willen, een menswaardige 

toekomst. 

ONDERLINGE STEUN EN SOLIDARITEIT INTERNATIONAAL  
In 2011, op de 100ste jubileum van Internationale Vrouwendag, organiseerden 

vrouwen de hartverwarmende en succesvolle eerste 

Wereldvrouwenconferentie van basisvrouwen in Caracas in Venezuela. Daar 

werd besloten o.a. over internationale samenwerking en coördinatie van strijd, 

over de versterking van de strijdbare vrouwenbeweging in de verschillende 

landen, over uitwisseling van ervaringen. Een van de besluiten is om de volgende 

Wereldvrouwenconferentie in 2016 te houden. Een groots project waaraan op 

dit moment actieve vrouwen uit meer dan 50 landen deelnemen. Zij komen bij 

elkaar om ervaringen uit te wisselen, van elkaar te leren, internationaal de 

banden aan te knopen, om elkaar wederzijds te steunen in de wereldwijde strijd 

voor de bevrijding van de vrouw. 

 

Tijdens de Wereldvrouwenconferentie is besloten om in elk continent jaarlijks een 

conferentie van basisvrouwen te organiseren ter voorbereiding van 2de 

Wereldvrouwenconferentie in Azie. Bij de Europaconferentie worden ervaringen 

uitgewisseld tussen vrouwen uit verschillende Europese landen over de situatie 

van vrouwen en de ontwikkeling van de vrouwenbeweging. Vertegenwoordigers 

van elk land belichten de problemen van vrouwen in hun land en vertellen hoe de 

vrouwen deze problemen oppakken. 

 

Wanneer: zaterdag 26 januari 2013, 9:00-18:00 

Waar: HTIB, 1ste Weteringplantsoen 2C 

Meer info: http://conferenciamundialdemujeres.org  

Contact: Halinka Augustin, info@wereldvrouwenconferentie.nl (0620390233) 
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