
 
 

En hoeveel kost dat allemaal? 
Volledige school (twee overnachtingen, volpension)
Werkenden en mooie pensioenen: 99€
Studenten, uitkeringsgerechtigden en lage pensioenen: 49€
Kinderen (5-12 jaar): 30€ op de kamer bij de ouders
Kinderen tot 5 jaars: 10€ op de kamer bij de ouders
Solidariteitsprijs: 149€ of meer (2 drankbonnen inbegrepen)

Overnachting+ ontbijt per persoon per nacht
Volle prijs: 30€
Studenten, uitkeringsgerechtigden en lage pensioenen: 20€
Kinderen(5-12 jaar): 20€ op de kamer bij de ouders
Kinderen tot 5 jaar: 10€ op de kamer bij de ouders

Dag maaltijd inbegrepen (zonder overnachting)
●  Vrijdag (avond) volle prijs: 15€
Studenten, uitkeringsgerechtigden en lage pensioenen: 10€
Kinderen: 5€ (<5 jaar gratis)

●  Zaterdag volle prijs: 45€
Studenten, uitkeringsgerechtigden en lage pensioenen: 40€
Kinderen: 10€ (<5 jaar gratis)

●  Zondag volle prijs: 35€
Studenten, uitkeringsgerechtigden en lage pensioenen: 30€
Kinderen: 10€ (<5 jaar gratis)

Inschrijven gebeurt door onderstaand formulier te verzenden naar 
formationleonlesoil@gmail.com, of te verzenden naar Vorming 
Léon Lesoil, Plantinstraat 20, 1070 Brussel. Je bent definitief 
ingeschreven na betaling van het inschrijvingsgeld.

www.sap-rood.be
Bijlage bij Rood N°54, februari-maart 2013

V.u. André Henry, Plantinstraat 20, 1070 Brussel

Ja, ik kom!
naam.......................................................................................

voornaam...............................................................................

straat.......................................................................................

huisnummer + postcode........................................................

gemeente.................................................................................

telefoon...................................................................................

Ik neem deel aan de Antikapitalistische lenteschool 2013

❍ de ganse school

❍ de nacht van..........op..........met ontbijt

❍ de dag van..........met maal (zonder overnachting)

Ik kom met..........kind(eren) van.................jaar

Ik stort het bedrag van.....................€ op rekeningnummer 
IBAN: BE09 0010 7284 5157  BIC: GEBABEBB van de 
Vorming Léon Lesoil, m.v.v. "lenteschool 2013"

Websites 
www.sap-rood.be

www.npa-5962.fr

www.anticapitalisme.be

www.grenzeloos.org

www.islinke.de
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Zaterdag 16 maart 
9u30-12u: vier parallelle werkgroepen 

Zuid-Europa in opstand 
Portugal, Griekenland, Spaanse Staat: hoe zit het met het sociaal 
en politiek verzet? Met:

●   Alda Sousa (Portugal, Europees parlementslid van het  
Bloco de Esquerda)

●   Tassos Anastasiadis (Griekenland, vakbond van journalisten, 
militant van OKDE-Spartakos en ANTARSYA)

●   een lid van Izquierda Anticapitalista (Spanje)

Het Azië van strijd en solidariteit 
Een aantal Aziatische landen spelen een steeds zwaardere rol 
binnen het wereldkapitalisme. En in de klassenstrijd? Met:

●   Een lid van de leiding van de Revolutionary Worker’s Party-
Mindanao (Fillipijnen)

●   Alex De Jong (Nederland, militant van de SAP-Grenzeloos,  
Azië-specialist)

De Arabische wereld tussen revoluties en islamisme
Volgt er een islamistische winter op de Arabische Lente, of gaat de 
strijd voor meer democratie en sociale gelijkheid verder? Met:

●   Ghayath Naïsse (Syrisch arts in ballingschap, mede-oprichter 
van het Comité ter verdediging van de democratische vrijheden 
in Syrië)

●   Rafik Khalfaoui (revolutionair militant die onder het regime  
van Ben Ali uit Tunesië werd verbannen, lid van de SAP-LCR) 

●   Ahlem Belhadj (Tunesië, militante van de LGO (sympathiserende 
organisatie van de 4e Internationale), voorzitster van de 
Tunesische Vereniging van Democratische Vrouwen (o.v.)

Duitsland: Merkel oppermachtig?
Hoe dominant is Duitsland in het huidige Europa?  
Welke bewegingen zijn er in Duitsland zelf? Met:

●   Manuel Kellner (Duitsland, lid van de ISL en Die Linke) 

●  Willem Bos (Nederland, animator van het Comité Ander Europa)

12u-14u: pauze en middagmaal (*)

14u-16u30: Debat: Welk links willen we?
Hoe kunnen we komen tot een linkse politieke beweging die

weerwerk kan bieden tegen het sociaal- en
neoliberalisme? Op welke basis? Zoals andere partijen

in Europa wordt ook de PVDA met deze uitdaging
geconfronteerd. Met:

●   Peter Mertens (voorzitter en woordvoerder van de PVDA, 
auteur van Hoe durven ze?) 

●   Leo De Kleijn (Nederland, lid van SAP-Grenzeloos, 
fractieleider van de SP in de Rotterdamse 
gemeenteraad)

●   Peter Veltmans (vakbondsmilitant, lid van de leiding  
van de SAP-LCR)

Met tussenkomsten van: 
●  Daniel Piron (Gewestelijk secretaris van het ABVV van Charleroi)

●  Alda Sousa (Bloco de Esquerda)

●  Een vertegenwoordig(st)er van de NPA (Frankrijk)

16u30-19u: pauze en avondmaal (*) 

19h-20h30: meeting – Vrouwen en de crisis, vrouwen 
tegen de crisis!
Vrouwen hebben nog steeds te leiden onder heel wat discriminaties. 
Met de crisis liggen heel wat afgedwongen rechten opnieuw onder vuur. 
Zelforganisatie en vrouwenstrijd blijven duidelijk nodig. Met:

●   Marijke Colle (codirectrice van het IIRE, Amsterdam), 

●   Nadia De Mond (Italië, militante van Sinistra Critica, lid van de 
vrouwencommissie van de 4e Internationale)

●   Een lid van de leiding van de Revolutionary Worker’s Party-
Mindanao (Filippijnen)

●   Ahlem Belhadj (Tunesië, militante van de LGO (sympathiserende 
organisatie van de 4e Internationale), voorzitster van de Tunesische 
Vereniging van Democratische Vrouwen (o.v.)

●  Pauline Forges (LCR-SAP)

20u30: party 
Optreden: "My best sunday dress”

Zondag 17 maart 
9u30-12u vier parallelle werkgroepen

De media: vierde macht in ons aller belang of waakhond 
van 't kapitaal?
In welke mate functioneren de media in het belang van de huidige 
machthebbers? Hoe gebeurt dit? Kunnen journalisten hier weerwerk 
tegen bieden? Of moeten we allemaal burgerjournalisten worden? Met:

●   Freddy De Pauw (journalist bij De Standaard van 1971 tot 2002, 
medewerker aan Uitpers)

●  Pascal Lorent (journalist bij Le Soir) 

●   Tassos Anastasiadis (Griekenland, journalist, syndicalist en militant 
van OKDE-Spartakos en ANTARSYA)

Vlaanderen, waar Van Het Groenewoud zingt  
en De Wever spint
Paradox: De onderdrukking van het Vlaamse volk is verleden 
tijd, maar de Vlaamsnationalisten scoorden nooit beter... met een 
ultraliberaal project. Een en ander in historisch perspectief. Met:

●   Pips Patroons (historicus, bereidt een uitgave voor van de teksten van 
Ernest Mandel rond de nationale kwestie in België, te verschijnen bij 
het IIRE)

●   Vincent Scheltiens (historicus, Onderzoeksgroep Politieke 
Geschiedenis, Universiteit van Antwerpen)

Sexualiteit in een neoliberale tijd 
Het kapitalisme probeert al wat het kan om te vormen tot een waar die 
het kan verkopen om winst op te maken. Onder het neoliberalisme is 
deze tendens des te sterker geworden. Ook onze sexualiteit ontsnapt 
niet aan de gevolgen. Hoe opkomen voor een bevrijdende sexualiteit? 
Met:

●   Evie Embrechts (België, animatrice van de feministische actiegroep 
FEL en de gelijknamige blog: www.felfeminisme.wordpress.com)

●   Peter Drucker (Nederland, holebi-activist, medewerker van het IIRE, 
auteur van Warped: The New Gay Normality and Queer Anti-
Capitalism (Brill, verschijnt 2014).

●   Irène Kaufer (België, feministische militante en blogster:  
www.irenekaufer.be)

Nieuw patatjes voor de agrobusiness  
of toch anders gaan boeren?
Na door links veel te lang verwaarloosd te zijn, komt de kwestie 
van welk soort landbouw we willen nu stevig terug, o.m. door de 
klimaatproblematiek. Tijd om de koe bij de horens te vatten! Met:

●  Roxanne Mitralias, landbouw- en milieuactiviste 

●   Louis De Bruyn (Belgique, Wervel, Werkgroep voor Rechtvaardige  
en Verantwoordelijke Land) 

12u-14u: pauze en middagmaal (*) 

14u-15u45: parallelle debatten 

Repressie, sterke staat, populisme, uiterst-rechts
Het neoliberalisme, of het nieuwe gewaad van de actieve repressiestaat. 
Nieuwe vormen van controle, dwang en bestraffing. Hoe hierop 
reageren? Met:

●   Bleri Lleshi, publicist, filosoof en politoloog, auteur van  
De neoliberale strafstaat (EPO, verschijnt augustus 2013)

●   Martin Robert (Universiteit van Québec in Montréal. 
Onderzoeksassisent bij het project rond de uitzonderingswetten 
in Québec bij het Centre d'histoire des régulations sociales ) 

●   Bernadette Schaek (oprichtster van Droit à l’Aide Sociale),  
actief in de beweging van mensen zonder papieren

Nieuwe uitdagingen voor het syndicalisme: 
bestaansonzekerheid, armoede, flexibiliteit
De arbeidersklasse (m/v) was nog nooit zo talrijk... maar tegelijk 
zo verdeeld. Een serieuze uitdaging voor het syndicalisme. Als de 
vakbonden geen antwoord ontwikkelen, riskeren ze in een nieuw soort 
corporatisme te verzeilen. Met:

●   Louis-Marie Barnier (Frankrijk, socioloog en vakbondsmilitant,  
lid van Gauche anticapitaliste. Auteur met H. Adam van La santé n'a 
pas de prix, voyage au coeur des CHSCT syllepse, 2013)

●   Patrick Van Klink (vakbondsmilitant, Nederland, lid van  
SAP-Grenzeloos)

●   Dominique Fervaille (secretaris van de Algemene Centrale Brussel-
Vlaams Brabant-ABVV)

16u-16u20: slotmoment

(*) We voorzien ook enkele meer informele rondetafelgesprekken 
tijdens de maaltijden: rond de situatie van Die Linke in Duitsland, 
de NPA en radikaal links in Frankrijk, de antifascistische strijd 
in Griekenland, de studentenbeweging in Québec, de afgelopen 
klimaattop in Doha, de politieke toestand in Antwerpen, enz.

Natuurlijk kan je op de Antikapitalistische lenteschool ook 
verbroederen en verzusteren met allerlei mensen, rustig een pintje of 
een fruitsap drinken, een wandeling maken op het nabije strand, enz.

Antikapitalistische lenteschool 
Nieuwpoort, 15, 16 en 17 maart 2013
Georganiseerd door de Vorming Léon Lesoil  
i.s.m. de SAP-LCR en JAC

Met de steun van SAP-Grenzeloos (Nederland), ISL (Duitsland)  
en de NPA van Nord/Pas-de-Calais (Frankrijk)    

Waar?
Vakantiecentrum De Barkentijn, Albert I-laan 126, 8620 
Nieuwpoort. Vlakbij de dijk en het strand. Meer info op  
www.debarkentijn.be

Kids meebrengen?
Geen probleem, kinderanimatie wordt voorzien. 

Snel inschrijven is de boodschap!
Inschrijven kan vanaf nu door middel van onderstaande bon. 
Vermits het aantal slaapplekken niet oneindig is, is tijdig inschrijven 
de boodschap! We proberen de prijzen zo democratisch mogelijk 
te houden, en solidariteit tussen de mensen met hogere en lagere 
inkomens ook hier te laten spelen. Heb je het financiëel moeilijk, 
aarzel niet om ons te contacteren.

Giften welkom!
Kan je zelf niet komen, maar wil je ons helpen activiteiten zoals 
de Antikapitalistische lenteschool te organiseren? Je steun is zeer 
welkom. Alle giften zijn welkom op rekeningnummer 001-0728451-
57 van de Vorming Leon Lesoil, m.v.v. "Steun Lenteschool 2013"

Programma
Kleine wijzigingen zijn nog mogelijk. De recentste informatie  
vind je steeds op onze website www.sap-rood.be  

Vrijdag 15 maart
17h-19h: onthaal en inschrijvingen

20u-21u30: internationale meeting: durven strijden, 
durven winnen!
Revoluties in de Arabische wereld. Massale studentenstrijd in 
Québec en Chili. Volksbewegingen tegen de besparingen in Zuid-
Europa. Ook bij ons hoog tijd voor sociaal verzet! Met:

●   Alda Sousa (Portugal, Europees parlementslid van het  
Bloco de Esquerda)

●   Tassos Anastasiadis (Griekenland, vakbond van journalisten, 
militant van OKDE-Spartakos en ANTARSYA)

●   Ghayath Naïssé (Syrisch arts in ballingschap, mede-oprichter 
van het Comité ter verdediging van de democratische vrijheden 
in Syrië)

●   Martin Robert  (oud-animator van Assé (Association pour une 
solidarité syndicale étudiante), assistant aan de Universiteit  
van Québec in Montréal) 

●  Céline Caudron (woordvoerster van de SAP-LCR, België)

●   Lot Van Baren (lid van de leiding van  
Abvakabo FNV, Nederland) 

21u30: gezellige avond


