idee heeft wereldreis gemaakt
Het is nu vier jaar geleden dat het idee van de Wereldvrouwenconferentie van
basisvrouwen is geboren. Sindsdien heeft dit idee een wereldreis gemaakt en zijn er veel
vrouwen gevonden die het idee ondersteunen en meewerken aan de realisatie ervan. In
het wereldwijde initiatiefcomité zitten vrouwen uit alle continenten. Ook in Nederland zijn
we volop bezig met de voorbereidingen. Er is een delegatie gekozen en we zijn druk
bezig met de inhoudelijke voorbereidingen en discussie over de thema’s.
VN-Wereldvrouwenconferenties zijn er gehouden van 1975 (Mexico) tot 1995 (Beijing).
Opvallend was de groei van het ‘bijprogramma’ van de VN-conferenties. In Beijing namen
hier 41.000 vrouwen aan deel. Sindsdien organiseerde de VN geen conferenties meer. Na
1995 werd de zelfstandige vrouwenbeweging in veel landen door NGO’s en
staatsinstellingen geabsorbeerd. Toch groeide de dringende behoefte aan een strijdbare,
zelfstandige vrouwenbeweging. De tijd is nu rijp. Honderd jaar na de eerste
Internationale Vrouwendag op voorstel van de socialiste Clara Zetkin, wordt nu de eerste
zelfstandig georganiseerde Wereldvrouwenconferentie gehouden.

veel kwesties aan de orde
Bij de voorbereiding van de Wereldvrouwenconferentie kwamen veel vragen op:
Moeten we uitgaan van de algemene problemen van de mensheid, of ons concentreren
op de situatie van vrouwen? Er is besloten om uit te gaan van onze verantwoordelijkheid
voor heel de planeet.
Moeten we een oproep maken waarin we alleen ingaan op de problemen en het lijden
van vrouwen, of leggen we de tegenstrijdigheid van hun positie bloot en de
mogelijkheden om iets aan de situatie te veranderen? Voor het laatste is gekozen – voor
de strijdgeest, de moed en solidariteit van vrouwen.
Moeten we ons in de oproep beperken tot de kleinste gemene deler? Basisvrouwen
hebben een geschikt platform nodig voor een brede strijdbare vrouwenbeweging.
We stellen niet alleen positieve doelen, maar we grenzen ons ook af van mislukte wegen
en fouten in de vrouwenbeweging. We trekken lessen en we maken ons niet afhankelijk
van bijvoorbeeld NGO’s. We willen een niet-partijgebonden platform zijn. Tegelijkertijd
bevorderen we offensief de discussie over een maatschappelijk alternatief en over de
principiële weg naar de bevrijding van de vrouw.
Is de conferentie afhankelijk van de Venezolaanse regering? Er is besloten tot een
zelfstandige, zelf georganiseerde conferentie, die in nauwe samenwerking en solidaire
verbondenheid met de regering wordt doorgevoerd.
Zijn mannen uitgesloten, of kunnen ze deelnemen? Ze worden uitgenodigd, zolang ze
opkomen voor de rechten en bevrijding van de vrouw, zolang ze niet domineren en zich
actief inzetten voor de organisatie van de conferentie.
Met het oplossen van kwesties als deze zijn we klaar voor de volgende stap: we
maken er een geweldige conferentie van!
sponsor een wereldvrouw
Het is de bedoeling dat uit zoveel mogelijk landen vrouwen naar Venezuela kunnen gaan.
Daarvoor is veel geld nodig. De Wereldvrouwenconferentie is financieel onafhankelijk,
dus dat wil zeggen dat er overal activiteiten door basisvrouwen worden ontwikkeld om
het geld in te zamelen. In Nederland heet de actie: ‘Sponsor een Wereldvrouw’. Een

wereldvrouw sponsoren kunt u door een bijdrage te storten op bankrekeningnummer:
70.76.65.914 t.n.v. T. Santillan e/o P. v. Ham, Delft, o.v.v. ‘Wereldvrouwen’.
Voor meer info: info@wereldvrouwenconferentie.nl

