Amsterdam, juli 2002
VROUWENBOEKHANDEL BUENOS AIRES MOET SLUITEN
de enige vrouwenboekhandel in Latijns – Amerika
Deze vrouwenboekhandel, die in 1995 werd opgericht, fungeert niet alleen als centrale plek
van waaruit feministische teksten naar alle Spaanstalige landen in Latijns – Amerika worden
verspreid, maar ook als trefcentrum van politieke en culturele uitwisseling. Als dit
referentiepunt wegvalt, betekent dat een gevoelig verlies in een continent waar geweld tegen
vrouwen gewoon wordt gevonden, abortus verboden is en vrouwenrechten meestal ver te
zoeken zijn. Daarom zoekt de boekhandel financiële steun om de maandelijkse huur van 600
Euro te kunnen opbrengen.
In 1987 hebben Piera Oria en Carola Caride een NGO opgericht, IL TALLER PERMANENTE
DE LA MUJER, om steun te geven aan vrouwen (gezondheid, geweld, juridische bijstand),
met prioriteit aan de armste vrouwen en tegelijk bewustzijn van vrouwen over hun positie te
bevorderen via conferenties, workshops, publicaties enz.
Het oprichten van de boekhandel was een logisch gevolg van deze NGO en tot op heden
vinden er veel initiatieven plaats, zoals presentaties van boeken, tentoonstellingen,
conferenties, feministische beleidsontwikkeling, De economische richtlijnen van de huidige
regering leiden ertoe dat mensen geen beschikking hebben over hun spaargelden; die zijn
geblokkeerd in de banken. Mensen kunnen nauwelijks etenswaar kopen, laat staan boeken.
Ook hierom is de vrouwenboekhandel meer dan ooit een ontmoetingsplek om de politieke
situatie te bespreken, de dagelijkse zorgen te delen, elkaar te ondersteunen.
Op dit moment is de gelijkwaardigheid van de peso met de dollar weer afgeschaft en
daardoor zijn Argentijnse producten in het eigen land niet meer zo duur. Gegeven het feit dat
het bijna onmogelijk is om boeken in het buitenland te kopen en de meeste vrouwen in
Argentinië die boeken ook niet kunnen betalen, heeft de vrouwenboekhandel een plan
uitgewerkt om een uitgeverij op te zetten. Boeken drukken kost in Argentinië immers veel
minder dan daarbuiten; ook teksten van vrouwen uit Chili, Mexico, Venezuela enz. kunnen
worden uitgegeven en zo worden veel meer vrouwen bereikt. Ook hiervoor is financiële steun
nodig.
Contact met deze vrouwenboekhandel is mogelijk: libreriamujeres@sion.com
Een bijdrage is welkom op postgiro nr. 4120312 van Stichting Steungroep Internationale
Vrouwensolidariteit, Geerdinkhof 11, 1103 PP Amsterdam, onder uitdrukkelijke vermelding
van Solidariteitsactie Vrouwenboekhandel BA.
Dit persbericht is samengesteld door Brit de Jong, lid van Candelaria, Vereniging van
Immigrantenvrouwen, gehuisvest in het Internationale Vrouwenhuis in Rome, Via della
Lungara 19, gebruik makend van artikelen van Piera Oria, Marina Graziosi en Giuditta Lo
Russo, die binnen de Italiaanse vrouwenbeweging financiële ondersteuning zoeken.
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