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"Dan worden machthebbers
gevoeliger voor wat op straat
gebeurt. Dat zag je bijvoorbeeld
ook na de moord op Pim For-
tuyn. Politici namen toen gretig
zijn standpunten over. Iets
soortgelijks gebeurde na de pro-
testen in de jaren zestig in
Nederland en Frankrijk. Ook
toen vond een snelle maatschap-
pelijk omslag plaats."

Aanleiding voor het forum in
Nederland is ons voorzitterschap
van de Europese Unie. Het NSF
vindt dat de EUeen van de
hoofdrolspelers is in het proces
van globalisering: "De toene-" '
mende verrechtsing en polarisa-
tie in Europa is voor vele sociale.
bewegingen iQNederland een
zorgelijke ontwikkeling."
"De meningen over hoe het dan
anders moet, verschillen nog
sterk", zegt René Danen van het
Platform Keer het Tij, een van de
organisatoren van het NSF."Er
zijn geen kant en klare oplossin-
gen. Het forum is juist bedoeld
om die ideeën naast elkaar te
leggen en om tot overeenstem-
ming te komen.".

doorThea van Beek

Enkele duizenden
'andersglobalisten'
komen dit weekend bij
elkaar in de Al"ster-
damse Beurs van Ber·
lage. In het Nederlands
Sociaal Forum praten ze
over een rechtvaardiger
wereld. Is er een nieuwe
maatschappelijke bewe-
ging aan het ontstaan?

regeringen, multinationals en
internationale instellingen als de
Verenigde Naties en Wereld-
bank. Aan een echt wereldwijde
burgerbeweging als tegenhanger
heeft het tot nu toe ontbroken.
Toch komen burgers wereldwijd
zo nu en dan massaal-in
opstand. "Een goed voorbeeld
daarvan was hun reactie bij het
uitbreken van de oorlog in Irak.
In korte tijd gingen overal in de
wereld mensen de straat op om
daartegen te protesteren" zegt

AMSTERDAM- Andersglobalis- Dirk Kloosterboer. Volgende
ten heten ze tegenwoordig, na week verschijnt zijn boek 'Pro-
lange tijd bekend te zijn geweest testbewegingen' , waarin hij een
als antiglobalisten. Dit week- analyse maakt van de maat-
einde verenigen ze zich in een sChappelijke effecten van derge-
sociaal forum. Ruim honderd lijke bewegingen.
debatten en workshops en drie- "De vraag is of een burgerbewe~
honderd sprekers staan op het ging krachtig genoeg is als
programma. Hoofdthema's Zijn tegenhanger van de globalise-
oorlog, milieu, neoliberalisme, ring. AnderZijds kan de diversi-
democratie en burgerrechten, teit van al die maatschappelijke
racisme en cultuur. Het doel lijkt groeperingen juist de kracht

\

utopisch: het uitzetten van stra- i zijn. Als het elkaar versterkt
tegieën voor een rechtvaardiger . heeft dat een meerwaarde."

I wereld .. : Volgens Kloosterboer is de kans
I De 150 maatschappelijke organi- I op succes het grootst als de
saties die aan het Nederlands machtsverhoudingen verschui-
Sociaal Forum .(NSF)deelnemen ven en onzekerheid ontstaat.
zijn Uiteenlopend van aard. Ze

\
] variëren van FNY,Milieudefen-
sie en Novib tot De Kleine Aarde
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en van de Nieuwe Werklozen-
'I bond en het Drents Antikapita-
listische Platform tot Kerk en
Vrede. Ook de linkse politiek is
vertegenwoordigd met PvdA,
Groenlinks en SP. '
Het is voor het eerst dat in

I Nederland een dergelijke

I
. omvangrijke bijeenkomst met

enkele duizenden deelnemers
plaatsvindt. Het eerste Wereld
Sociaal Forum was in 2001 in
Brazili~ en trok 50.000 antiglo-
balisten. Een eerder deze maand

\ gehouden Europees forum in
Londen was goed voor 20.000
betrokkenen bij een betere
wereld. Nu verenigen Neder-
landse andersglobalisten zich
om te praten over een betere
toekomst.
Het andersglobalisme is een
reactie op de globalisering van

I

I
i
I
\s
J.


	page1
	titles
	,In gesprel< over wereld 
	I Andersglobalisten verzamelen zich in Amsterdam 
	, . N~L.t...IÇ ~l.lrJ 1.rl" Jo •.• _ 
	I 
	i 
	\s 
	J. 



