
Antikapitalistische Lenteschool van de SAP-LCR  
Van verzet  tegen het  besparingsoffensief  naar stri jd  voor  een andere wereld 

Op Zaterdag 26, zondag 27 en maandag 28 mei (Pinksterweekend). In La Marlagne, Wépion (vlakbij Namen). 

VOORLOPIG PROGRAMMA 

Za t  26-5  13u30-14u30 Onthaa l  en  inschr i j v ingen  
14u30-17u30 Deba t :  «De  toekomst  van  he t  s ynd ica l i sme  word t  h ie r  en  nu  bepaa ld» .  Over  s ynd ica l i sme  en  he t  po l i t i ek  a l t e rna t ie f .  

 
Heel wat vakbondsmilitanten stellen zich de vraag: « Welk alternatief? Welk politiek verlengstuk? » Net voor de 24-urenstaking van 30 januari gaf de SAP haar 
mening in een open orief aan de leden en militanten van ABVV en ACV. Sindsdien is er heel wat gebeurd.... 
 
Met ondermeer Daniel Piron (gewestelijk secretaris ABVV Charleroi), Herman Van Laer (delegue ACCG Evonik, mede-initiatiefnemer van de Open Brief aan Rudy De 
Leeuw), Sandra Gorez (gewestelijk secretaris ABVV Mons-Borinagetitom), Angelo Basile (adjunct algemeen secretaris MWB-FGTB), Felipe Van Keirsbilck (algemeen 
secretaris van de bediendecentrale CNE) 

17u30-20u Pauze  en  maal t i jd  
20u-20u30 
 

Humor :  V ragen  en  an twoorden  aan  E l io  D i  Rupo  
 
De dag na de staking van 30 januari deed zijn Di Rupo de ronde van Europa, en zelfs er buiten.  
François Houart, komiek en activist, toont een Di Rupo zoals je hem zelden gezien hebt... 
 

20u30-22u In te rna t iona le  mee t ing :  Van  ve rze t  t egen  he t  be spar ingso f f ens i e f  naar  s t r i jd  voor  een  andere  were ld  
 
Met Olivier Besancenot (France, NPA) ,Giorgos Mitralias (Griekenland, actief in de campagne tegen de schuld), Manuel Kellner (Duitsland, Internationale 
Sozialistische Linke, parlementsmedewerker van Die Linke), Leo De Kleijn (Nederland, fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad van Rotterdam), Nadia De 
Mond (Italië, lid van de leiding van Sinistra Critica) & Céline Caudron (België, woordvoerster van de SAP-LCR) 



Zon  27-5  9u-11u30 Werkgroep  1 :  L inks  en  i s lamofob ie  

 
Minarettenverbod, hoofddoekenverbod, stigmatisering van moslisms: hoe kan links reageren tegenover een racisme dat zich verbergt achter de lekenstaat, of zelfs 
achter het feminisme? 
 
Met ondermeer Ida Dequeecker (BOEH, Baas over eigen hoofd) en Daniel Liebmann (SAP-LCR)  
 

Werkgroep  2 :  V rouwen  tegen  de  k r i s i s  g i s t e ren  en  vandaag  
 
1982 : vrouwen zijn het doelwit bij uitstek van het soberheidsoffensief van Martens-Gol.  Als reactie ontstaat een brede beweging: «Vrouwen tegen de Krisis». Wat valt 
er vandaag, nu we opnieuw met een steeds sexistische en patriarchale politiek worden geconfronteerd, van deze beweging te leren?  
 
Met Nadia De Mond (Sinistra Critica en Wereldvrouwenmars), Marijke Colle (Directrice IIRE, actief in de femsoc-beweging), France Arets (SAP-LCR, syndicaliste, 
Vrouwen tegen de krisis), Anabelle Delonnette (jongerenverantwoordelijke Vie Féminine), Christine Vanden Daelen (CADTM) en Kaoutar Boustani (militante van het 
MDF (Beweging voor fundamentele rechten) 
 

Werkgroep  3 :  Urbanisme  onder  he t  kap i ta l i sme ,  woonprob lemat iek ,  c r i s i s  van  he t  l ee fmi l i eu  
 
De huisvestingspolitiek onder het kapitalisme beantwoordt noch aan de sociale, noch aan de ecologische behoeften. Wat is het alternatief? Hoe er voor opkomen?   
 
Met Alice Romainville (geografe, assistente aan de ULB), Thomas Weyts (SAP-LCR, actief rond huisvesting), Christine Mahy (voorzitster van het Belgisch netwerk voor 
strijd tegen de armoede) en Daniel Tanuro (SAP-LCR, auteur van «L’impossible capitalisme vert») 
 

11u30-13u30 Pauze  en  maal t i jd  
13u30-16u Deba t :  Tunes ië ,  Egyp te ,  L ib ië ,…  tussen  i s lamisme en  revo lu t i e  ?  

 
Meer dan een jaar na de val van Ben Ali duurt de schokgolf die de Arabische wereld doorheen schudde nog steeds voort. Maar hoe volgende paradox verklaren: een 
bevrijdende strijd die electoraal het pad effent voor reactionaire islamistische krachten? 
 
Met Gilbert Achcar (Professor aan de universiteit van Londen, auteur van «The shock of barbarisms »), Luiza Toscane (Tunesische mensenrechtenactiviste) en Brecht 
De Smet (onderzoeker bij MERA aan de UG, specialist in de sociale bewegingen in Egypte) 



16u-16u30 Ko f f i epauze  

16u30 
18u30 

Workshop :  L inks  en  moderne  communica t i e t echnieken ,  con t rad ic t i e  in  de  t e rmen?  

Bra ins to rming  voor  bee ldens to rmers  
 
Moet linkse propaganda nu eenmaal altijd triest, lelijk en onbegrijpbaar zijn? Hoe kunnen we de vertrouwde paden verlaten zonder ons te laten vangen aan de 
«communicatietechnieken» van 't systeem?   
 
Met Little Shiva (LCR-SAP, grafisch kunstenaar) en haar verrassende gasten. 
 

F i lm:  Surpr i se !  

20u-22u  Op t reden  Duwoh 
 
Duwoh is de groep van Anke Hintjens (zang) en Bernard Van Lent (accordeon). Strijdliederen en liefdesliederen. Engagement en emotie. Feminisme en klassenstrijd... 
En schuun! 

28/05/12  9u-11u30 Werkgroep  1 :  Van  Dui t s  mode l  naar  doorbraak  van  D ie  L inke  
 
De hervorming van de arbeidsmarkt zoals ze enkele jaren geleden in Duitsland onder de sociaaldemocratische kanselier Schröder werd doorgevoerd, inspireert ook de 
Belgische politici. De vakbonden hebben ze niet kunnen stoppen, maar het verzet leidde wel tot de oprichting van een nieuwe partij, Die Linke.  
 
Met Manuel Kellner (ISL en Die Linke, medewerker van Michael Aggelidis, parlementslid Die Linke in NRW) 
 

Werkgroep  2 :  C r i s i s  van  de  Euro  en  d ic ta tuur  van  de  mark ten :  we lk  a l t e rna t ie f ?  

 
Toen ze de Grieken wurgden, bewoog ik niet. Toen ze de Spanjaarden wurgden, bewoog ik niet. Toen ze de Portugezen wurgden, bewoog ik niet. Toen het mijn toer 
was, was er niemand over om me te verdedigen...  
 
Met Herman Michiel (Comitee Ander Europa) en Giorgos Mitralias (Griekenland, actief in de campagne tegen de schuld) 
 



Werkgroep  3 :  Neder land :  De  SP  voor  een  doorbraak ,  maar  wa t  i s  de  SP?  
 
Hoe kon een ex-maoistische partij doorgroeien tot een partij die tot 20% krijgt in de peilingen, en dat in een land dat niet bepaald het meest strijdbare is van Europa?  
Met Leo De Kleijn (fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad van Rotterdam en Grenzeloos).  
 

11u30-13u30 Pauze  en  maal t i jd  

13u30-16u Deba t :  Ve ron twaard ig ing ,  o rgani sa t i e ,  vakbond  en  po l i t i ek  
 
Opnieuw een paradox: terwijl ze tegelijkertijd herrovering van het politieke terrein, van de publieke ruimte en heruitvinding van de democratie is, vind de beweging 
van de Indignados, de verontwaardigden en Occupiers, toch niet makkelijk de middelen om haar potentiëel te realiseren...  
 
Met Giorgos Mitralias (Griekenland, actief in de campagne tegen de schuld), Myriam Djegham (Comités d’Action Europe), een militante van het solidariteitsinitiaief 
met Griekenland in verzet.  
 

16u-16u30 Pauze ,  eva lua t ie  en  ve r t rek  

 

	  




