
6e bijeenkomst van wereldwijde Initiatiefcomité 

 
Op zaterdag 26 februari zijn 22 vrouwen uit 9 landen (Argentinië, Duitsland, Ecua-
dor, Koerdistan, Nederland, Mexico, Turkije, Venezuela, Zuid-Afrika) begonnen aan de 
laatste bijeenkomst (26-28 februari) van initiatiefneemsters ter voorbereiding van de 
Wereldvrouwenconferentie. De vrouwen uit Venezuela verwelkomden iedereen met een 
nieuw lied, speciaal gemaakt voor de conferentie. Alle vrouwen kregen als welkomstge-
schenk een mooie ketting omgehangen door Brigadistas uit Venezuela. 

Na de opening en de discussie over de agenda en de vergaderregels berichtte Dilia van 
het Voorbereidingscomité van Venezuela over de politieke ontwikkelingen in Venezuela. 
'We heten alle vrouwen hartelijk welkom in Venezuela. De progressieve en revolutionaire 
vrouwen en mannen zijn enthousiast over de komst van de strijdbare vrouwen uit de 
hele wereld naar Caracas. We moeten de politiek situatie bekijken in verbinding met de 
voorbereiding van de conferentie. Het is daarom voor vrouwen uit zeven landen waar-
schijnlijk niet mogelijk om naar Venezuela te komen.' Er is in Venezuela veel veranderd 
ten opzichte van enkele jaren geleden. Maar het leven in Venezuela is ook veel duurder 
geworden, er zijn veel vrouwen en mannen werkloos en de crisis heeft zijn weerslag in 
Venezuela. We hebben zelf ervaren dat vrouwen en mannen open staan voor nieuwe 

ontwikkelingen en dat ze graag discussiëren over het socialisme, over de bevrijding van 
de vrouw en over hoe je dit kunt bereiken. 

Overal ter wereld wordt de crisis afgewenteld op de volkeren, op de werkenden. Maar 
tegelijkertijd bloeit overal in de wereld de strijd op, kijk bijvoorbeeld naar Noord-Afrika. 
We zijn er trots op dat er drie vrouwen uit Egypte en een vrouw uit Tunesië naar de con-
ferentie zullen komen. Zij zullen dan zelf verslag kunnen doen. Maar niet alleen in de 

afhankelijke landen komen de mensen in verzet. In Italië zijn bijvoorbeeld grote demon-
straties tegen Berlusconi – niet alleen tegen de regering, ook tegen het Vaticaan, tegen 
het seksisme en geweld tegen vrouwen. 

De strijdbare wereldvrouwenbeweging en de revolutionaire krachten in de wereld groei-
en. We moeten zelfbewust onze Wereldvrouwenconferentie doorvoeren. Het is ons doel 
om een duurzame invloed van de Wereldvrouwenconferentie te bereiken voor de strijd-

bare vrouwenbeweging in de hele wereld, verbonden met de arbeidersklasse en revoluti-
onaire krachten wereldwijd. 

We hebben een internationale folder gemaakt om op te roepen voor de Wereldvrouwen-
conferentie en de demonstratie op 8 maart. Elke dag gaan ‘Brigadistas’ de straat op om 
folders te verdelen en geld in te zamelen. We rekenen er op dat veel vrouwen naar de 
conferentie komen en dat de demonstratie op 8 maart een goede en brede demonstratie 

wordt. 
 
Later in de middag en ‘s avonds is het hele programma van de Wereldvrouwenconferen-
tie besproken, de Algemene Vergadering met de delegaties, de werkgroepen, het ope-
ningsfeest, de culturele bijeenkomsten, de grote vergadering met alle deelnemers op 7 
maart (waar besluiten worden genomen over de thema’s en over verdere samenwerking) 
en de demonstratie. 

 
Na heel wat discussie, afspraken en besluiten werd de eerste dag met succes om 22.00 
uur afgesloten. 
 


