
De delegatie is woensdag aangekomen in Venezuela! 
 
Gisterenavond om negen uur is de delegatie uit Nederland na een lange reis aangekomen  
in het centrum van Caracas bij het kantoor van de Voorbereidingsgroep van Ana Soto. Ze 
werden vergezeld door een vertaler en door Darmini, een 81-jarige Indonesische vrouw, 
die in Nederland woont.  
Met hetzelfde vliegtuig arriveerden delegaties uit Marokko, Mali, Noorwegen, de Oekraïne 
en ook veel Duitse brigadisten. Het was de hele dag al een komen en gaan van deel-
neemsters uit Brazilië, Chili, Mexico, Colombia, Turkije, Italië, Koerdistan, Argentinië en 
andere landen. 
Na hun aankomst werd iedereen ondergebracht in diverse posada’s en hotels in Caracas 
of bij de UBV, waar kleine zalen met slaapplaatsen zijn ingericht. 

 
Op donderdag heeft de delegatie direct twee belangrijke bezoeken afgelegd 
 
De volgende ochtend ging de delegatie direct aan de slag. Voor de donderdag vooraf-
gaand aan de Wereldvrouwenconferentie waren er twee belangrijke activiteiten georgani-
seerd.  
 
Asamblea Nacional 

Eén was den bezoek aan de Asamblea Nacional, het parlement. Hier gingen vertegen-
woordigsters van bijna alle delegaties op bezoek voor een gesprek met de Commissie 
Media en Communicatie. De delegaties werden hartelijk verwelkomd en uitgenodigd om 
te vertellen over de Wereldvrouwenconferentie. Ze vertelden over de situatie van vrou-
wen in de hele wereld, over de noodzaak om ervaringen uit te wisselen en ons aaneen te 
sluiten, over de noodzaak te strijden voor een andere maatschappij. Ook werd uitgebreid 
gesproken over de ontwikkelingen in Venezuela. Iedere delegatie vertelde over wat in 
haar land gaande is. Petra uit Nederland vertelde over de situatie en de strijd van vrou-
wen, over 8 maart en over de opbouw en het werk van de Voorbereidingsgroep Wereld-
vrouwenconferentie-NL. Het hele gebeuren werd door televisiecamera’s van de ANTV (de 
televisie van het parlement met dagelijkse nationale uitzendingen) geregistreerd, voor 
een uitzending later op de dag. 
 
Project Metrocable 

Het andere bezoek ging naar de Metrocable. Dit is een sociaal project van de regering 
Chavez, waarbij in de peroquia San Agustin, een buurt in Caracas, een kabelbaan is ge-
bouwd, die de bewoners van deze buurt runnen. Bij elk van de vijf stations is een project 
opgezet: een gezondheidscentrum, een internetproject, een coöperatie, scholen en een 
muziekschool etc. De kabelbaan is het eerste jaar gratis. Na dit jaar wordt het onderdeel 
van het normale metronet. Dan kost een ritje 50 cent (Bolivares, dus nog geen 10 Euro-
cent). Het gaat om een arme wijk, waar bij de grote regenval eerder in het jaar veel hui-
zen onbewoonbaar zijn geworden. In deze wijk worden ook sociale woningbouwprojecten 
opgezet. 
De delegaties en brigadisten werden ontvangen door Anahi van het Frente de Mujeres en 
presentatrice van divers tv- en radioprogramma’s en bijna alle arbeiders van de Metroca-
ble.  
Darmini was direct de ster van de show! Iedereen vond het direct geweldig dat een 81-
jarige Indonesische vrouw uit Nederland helemaal naar Venezuela was gekomen voor de 
Wereldvrouwenconferentie en ze heeft diverse interviews gegeven. Diverse vrouwen van 

de delegaties en de brigades werden live geïnterviewd en het geheel werd opgenomen 
door de staatstelevisie Vive.  
De laatste dagen is de Wereldvrouwenconferentie voortdurend op tv en radio. Dat is toch 
wel een heel andere ervaring dan in Nederland. 
 
Morgen begint de Wereldvrouwenconferentie en we hebben er allemaal zin in om er aan 
te beginnen. Hoeveel vrouwen zouden er komen en welk resultaat kunnen we bereiken! 

In ieder geval is er de laatste dagen al een hechte band gesmeed door vrouwen uit de 



hele wereld. Nu komt het er op aan dat dit uitmondt in een opleving van de vrouwenbe-
weging in de hele wereld. 
 


