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Organize & Fight Back… 

Als er één evenement is dat je niet mag missen, dan 
is het wel onze jaarlijkse conferentie, een ideale gele-
genheid om activisten uit heel België te ontmoeten en 
om samen te discussiëren.

Ja, we zijn terecht boos! We hebben gelijk als we 
actie ondernemen om de plaag van seksisme aan te 
vechten! Maar hoe is seksisme gerelateerd aan kapita-
lisme? Kunnen we rekenen op de federale regering en 
haar plan tegen gendergeweld van 2,5 miljoen euro? 
Zijn LGBTQIA+fobie en seksisme onvermijdelijk? Welke 
eisen kunnen het verschil maken tegen seksisme in het 
nachtleven, op onze scholen en universiteiten, op het 
werk of zelfs thuis? Wie zijn onze bondgenoten en onze 
vijanden? Hoe kunnen we eenheid opbouwen in de 
strijd van de verschillende bewegingen? Hoe behalen 
we echte overwinningen? Dit zijn enkele van de vragen 
die we in onze discussieworkshops zullen behandelen.

We willen van deze dag ook tijd nemen om met onze 
werking de sterkst mogelijke anti-oorlogsbewe-
ging op te bouwen. Workshops zullen gaan over-
naar de link tussen kapitalisme, imperialisme en oorlo-
gen en de manier waarop deze laatste vooral vrouwen 
raken. We zullen ook bespreken hoe vrouwen uit de 
arbeidersklasse zich door de geschiedenis heen hebben 
georganiseerd en gevochten tegen oorlogen. Om dit 
programma waar te maken, verwelkomen we activi-
sten uit ons internationale ROSA-netwerk, maar ook 
vrouwen die in België de strijd hebben gevoerd tegen 
onderdrukking en uitbuiting.

Deze conferentie zal ook een gelegenheid zijn om de 
mobilisatie voor “Pride is a Protest” te lanceren. 
Ook dit jaar zal de  campagne ROSA aanwezig zijn 
op Belgian Pride (21 mei). We hebben feesten nodig, 
maar het is ook nodig om te strijden tegen de onder-

drukking van LHBTQIA+-mensen! Daarom willen we Pri-
de is a Protest (26 juni) weer organiseren in verschillende 
steden om de Stonewall-opstand in de Verenigde Staten te 
herdenken. Gelijkheid moet nog worden gewonnen, laten 
we vechten om het op te leggen! Sociale zekerheid of 
erkenning is een illusie zonder massale publieke investe-
ringen in onderwijs, gezondheidszorg, de sociale sector, 
maar ook in sociale huisvesting, opvang, enz. Een X op je 
identiteitskaart kunnen zetten is een vooruitgang, maar 
gelijkheid kan alleen worden bereikt als er geen wachtli-
jsten meer zijn om toegang te krijgen tot hoogwaardige 
sociale diensten.

Praktische informatie
• Wanneer ? Zaterdag 23 april van 10.00 tot 18.30 

uur (gevolgd door een ROSA-avond tot middernacht)
• Waar ? Randstad, Jardinierstraat 45, 1080 Brussel
• Prijs ? 10€ / 5€ sociaal tarief / of + in solidariteit 

(+3€ ter plaatse).
• Campagne ROSA rekeningnummer: BE54 5230 

8095 8497 (mededeling: “ROSA Conference + vo-
ornaam & achternaam”)

• Er is gratis kinderopvang beschikbaar. (Graag ver-
melden bij inschrijving!)

• Drankjes en maaltijden aan democratische prijzen.
Meer info en inschrijven: campagnerosa.be

Kalender:
10:00 onthal
10:30 – 13:00 Keuze uit 5 workshops
13:00 – 14:00 Lunchpauze (maaltijden en drankjes aan 
democratische prijzen)
14:00 – 16:30 Keuze uit 5 workshops
16:30 – 17:00 Koffiepauze
17:00 – 18:30 Pride is a Protest 
lanceringsbijeenkomst
18:30 – 00:00 ROSA-avond


