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Wereldvrouwenconferentie van basisvrouwen 4-8 maart 2011 Venezuela 

 

Waar komt het idee van een Wereldvrouwenconferentie voor actieve basisvrouwen van-

daan en waarom is het belangrijk om een conferentie te organiseren? 

 

In 2006 heeft Monika Gärtner bij het Politiek Vrouwenoverleg in 2006 in Duitsland het 

voorstel gedaan om weer een Wereldvrouwenconferentie te organiseren. Sinds 1995 was 

er geen Vrouwenconferentie meer geweest. Tijdens het Politiek Vrouwenoverleg vertel-

den vrouwen uit de hele wereld over hun strijd en ervaringen; over activiteiten van 

vrouwen op de hele wereld. Het motto van het Vrouwenoverleg was: Todo cambia! Alles 

verandert! 

Met strijdbare vrouwen uit de hele wereld werd vastgesteld dat het nu tijd is om met ac-

tieve vrouwen aan de basis zelf een Wereldvrouwenconferentie te organiseren. 

 

VN conferenties 

In de 1980-er en 1990-er jaren zijn er door de Verenigde Naties Wereldvrouwenconfe-

renties georganiseerd. Tijdens de laatste VN-wereldvrouwenconferentie in 1995 in Beijing 

bleek dat tijdens het bijprogramma voor basisvrouwen de belangrijkste activiteiten en 

eisen van vrouwen naar voren kwamen. 

Na 1995 hebben de VN geen wereldvrouwenconferenties meer georganiseerd. De resolu-

ties, die zijn aangenomen in Beijing, worden niet nageleefd. De NGO’s – die het bijpro-

gramma hadden georganiseerd - zijn opgenomen in de staatsinstellingen en welzijnsor-

ganisaties; ze zijn niet meer verbonden met de actieve vrouwenbeweging. 

Veel vrouwen in Nederland zijn georganiseerd, maar komen niet als één actieve vrou-

wenbeweging naar buiten. Ze zijn actief op allerlei gebied, maar je kunt niet spreken van 

één strijdbare vrouwenbeweging. 

De omstandigheden van vrouwen zijn echter nauwelijks verbeterd. Integendeel, overal 

ter wereld verslechtert de situatie van vrouwen. In Nederland lijkt er formeel gelijkheid 

te zijn, maar in de praktijk is die ver te zoeken. Armoede, oorlog, crisis, geweld tegen 

vrouwen, ongelijke beloning zijn het lot van heel veel vrouwen wereldwijd. Tegelijkertijd 

zijn veel vrouwen het zat om dit te accepteren. 

 

Zelfstandige vrouwenbeweging 

Wereldwijd groeit de dringende behoefte aan een strijdbare en zelfstandige vrouwenbe-

weging. De tijd is rijp voor een progressieve beweging, die wereldwijd verbonden is. Het 

platform daarvoor is de Wereldvrouwenconferentie van actieve basisvrouwen.  

 

In 2007 worden de voorbereidende gesprekken gevoerd tussen vrouwen uit Duitsland en 

vrouwen uit Latijns-Amerika. De discussie over de vorm van de Wereldvrouwenconferen-

tie is van start gegaan. Supporters worden opgeroepen het idee te steunen. 

 

In maart 2008 komen de initiatiefneemsters bij elkaar in Venezuela: vrouwen uit Duits-

land, Venezuela, Ecuador en Argentinië bespreken het plan. Ze besluiten zich in te zetten 

om een Wereldvrouwenconferentie in maart 2011 in Venezuela, honderd jaar na de eer-

ste Internationale Vrouwendag. Na intensieve en soms heftige discussies stellen ze een 

oproep, basisprincipes en een procesplan op. 

 

Zo wordt het initiatief genomen tot de voorbereiding van deze conferentie van basis-

vrouwen, die in maart 2011 in Caracas in Venezuela zal plaatsvinden. De initiatiefneem-

sters roepen wereldwijd vrouwen op om supporter te worden van de Wereldvrouwencon-

ferentie. Vrouwen uit Nederland sluiten zich aan. 

Inmiddels zijn er in 50 landen voorbereidingscomités opgericht. 

 

Uit de oproep voor de Wereldvrouwenconferentie: 

“De tijd is rijp voor een nieuwe opleving van de internationale vrouwenbeweging! Miljoe-

nen vrouwen op de hele wereld nemen hun toekomst in eigen hand en worden actief voor 

hun economische, sociale, culturele en politieke rechten. Wij vrouwen organiseren ons en 
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strijden gezamenlijk – maar velen ook nog alleen. Van oudsher hebben wij vrouwen 

voortdurend en in ongunstige omstandigheden voor onze emancipatie moeten strijden. 

De mensheid heeft tegenwoordig deze inzet van vrouwen op de hele wereld nodig – van 

werkenden en werklozen, van uitgebuite en gediscrimineerde vrouwen – om vooruit te 

gaan naar een toekomst van solidariteit, van gelijkheid en van geluk. Op alle continenten 

lijden vrouwen bijzonder onder de uitbuiting en de crises van het kapitalistische systeem. 

Miljoenen mensen in Afrika, Azië, Amerika, Oceanië en Europa lijden honger, hebben 

geen toegang tot opleidingen, tot gezondheidszorg, hebben geen woning, werk, sociale 

zekerheid, ontspanning – kortom geen waardig leven…  

Daarom zeggen wij dat de tijd rijp is om voorwaarts te gaan en de strijd voor de werke-

lijke emancipatie van de vrouw weer op te nemen. Het is tijd om onze stemmen en onze 

rebellie te verenigen, ons aaneen te sluiten met het perspectief om een nieuwe maat-

schappij zonder uitbuiters en zonder mensen die worden uitgebuit op te bouwen. Wij, de 

vrouwen en mannen van alle continenten, willen de vruchtgebruikers van onze eigen 

scheppingskracht zijn – met respect voor de verschillende culturen en volkeren, die allen 

met hun eigen geschiedenis deel van één wereld zijn. We hebben een gelukkige toekomst 

verdiend!  

We roepen wereldwijd alle vrouwen op die in de hoop op een betere wereld leven en 

strijden voor de Wereldvrouwenconferentie van Basisvrouwen die in 2011 in Venezuela 

zal plaatsvinden…”  

 

Politiek Vrouwenoverleg in Duitsland 

In oktober 2008 vindt er opnieuw een Politiek Vrouwenoverleg plaats in Duitsland. 

Hier zijn meer dan 1700 vrouwen aanwezig, waarvan meer dan 300 vrouwen uit verschil-

lende landen wereldwijd. Eén van deze vrouwen is Domitila, de mijnwerkersvrouw die 

haar hele leven vrouwen heeft georganiseerd voor de strijd en die ook deelgenomen 

heeft aan eerdere Wereldvrouwenconferenties. Zij heeft ons goede raad gegeven voor de 

organisatie van de Wereldvrouwenconferentie in 2011 in Venezuela. 

 

Op de derde dag van het Politiek Vrouwenoverleg werd het Duitse voorbereidingscomité 

voor de WVC opgericht. Wij waren daar met enkele vrouwen uit Nederland aanwezig en 

ter plekke is besloten om ook activiteiten in Nederland te starten. We spraken een datum 

af in november en nodigden vrouwen uit om mee te doen. 

Direct na het Politiek Vrouwenoverleg namen we deel aan de internationale discussie 

over de voorbereiding van de Wereldvrouwenconferentie, waar vrouwen uit 21 landen en 

uit alle continenten zich aansloten bij de Wereldvrouwenconferentie, bij de oproep, het 

procesplan en de principes en hun steun uitspraken voor de voorbereiding. 

 

De voorbereidingen voor de Wereldvrouwenconferentie van actieve vrouwen in 2011 in 

Venezuela zijn in oktober 2008 in Europa van start gegaan tijdens de „Frauenpolitische 

Ratschlag‟. Nu zijn er wereldwijd voorbereidingsgroepen in meer dan 50 landen, waaron-

der Nederland. 

 

Voorbereidingsgroep Wereldvrouwenconferentie-NL 

In november 2008 is in Nederland het voorbereidingscomité opgericht. Het is de bedoe-

ling dat we in de voorbereiding van de conferentie de strijdbare vrouwenbeweging verder 

ontwikkelen, versterken en uitbreiden, in Nederland en internationaal. 

Daarvoor is het nodig dat we vrouwen mobiliseren en winnen om mee te doen. Om een 

Wereldvrouwenconferentie tot stand te brengen die werkelijk voor en door basisvrouwen 

wordt georganiseerd, moet er een hoop werk worden verzet. We nodigen jullie allemaal 

uit om mee te doen! 

Inmiddels hebben er vijf bijeenkomsten plaatsgevonden van het Initiatiefcomité, dat een 

wereldwijd comité geworden is. Het is uitgebreid met vrouwen uit Azië, Afrika, Latijns-

Amerika, Noord-Amerika, het Midden-Oosten en Europa. Ook Nederland maakt deel uit 

van het Initiatiefcomité. In 2009 zijn daarom Tuky en Halinka voor besprekingen naar 

Caracas in Venezuela geweest. 
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Ook hebben er inmiddels twee Europaconferenties plaatsgevonden, één in Duitsland en 

één in Zwitserland. 

 

5e bijeenkomst Initiatiefcomité 

In Duitsland is in oktober 2010 de verdere voorbereiding besproken: het programma, de 

thema’s, praktische taken, logistiek, hoe en wanneer vrouwen uit de hele wereld naar 

Venezuela kunnen komen, financiën en inhoudelijke discussie. 

 

Het programma: 

•  de algemene vergadering vindt plaats van 5 tot en met 7 maart – met een slotconfe-

rentie voor alle vrouwen op 7 maart 

•  de werkgroepen en massabijeenkomsten vinden plaats van 4 tot en met 7 maart 

•  op 8 maart is er een grote vrouwenmars door Caracas. 

 

Thema’s van de conferentie 

Er zijn ongeveer tien thema’s voorgesteld voor de Wereldvrouwenconferentie: over gelijk 

loon voor gelijk werk, over strijd tegen geweld tegen vrouwen, over bewustwording en 

strijd van vrouwen en vrouwenbewegingen, over jonge vrouwen, over de situatie van 

oudere vrouwen, over hetgeen bereikt is, over oorlog en vrede, over de situatie van mi-

grantenvrouwen, over honger en voeding, over milieu, over de ervaringen van vrouwen 

in de vrouwenbeweging en nog veel. 

 

Als je hierover meer wilt weten, of wilt worden uitgenodigd, geef je dan op! 

In Venezuela is de voorbereiding in volle gang en de motor daarin is Ana Soto, een vrou-

wenorganisatie die speciaal voor dat doel is opgericht. In Venezuela is groot enthousias-

me is voor de komende Wereldvrouwenconferentie. 

 

Activiteiten in Nederland 

In Nederland zijn we druk bezig met onze bijdrage aan de voorbereidingen voor de We-

reldvrouwenconferentie. We verbinden dit met acties en activiteiten, zoals: 

- de actiedag tegen geweld tegen vrouwen op 25-11 

- Internationale Vrouwendag  

- steun aan strijd van vrouwen in de zorg en schoonmaaksters 

- steun aan arbeidsters internationaal 

- discussies over allerlei onderwerpen die vrouwen aangaan 

- acties tegen oorlog en steun aan bevrijdingsstrijd 

- overal waar vrouwen actief zijn 

 

Geef je op en sluit je aan bij de voorbereidingen!! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


