
2 - 3    Broedplaats van  
alternatieven

Van 19 tot 21 mei vindt in Nijmegen het tweede Nederlands 
Sociaal Forum plaats. Onder het motto ‘een andere wereld 
is mogelijk’ zullen duizenden bezoekers deelnemen aan 150 
workshops, 27 seminars, een cultureel programma, een 
filmprogramma en debatten met internationale sprekers.

4 - 5    Duurzame ontwikkeling en 
vreedzame globalisering

De indiaanse milieuactiviste Vandana Shiva is te gast op het 
 Nederlands Sociaal Forum, net als de Egyptische politiek econoom 
Samir Amin. Portretten van twee betrokken anders-globalisten. 
Plus een overzicht van de overige plenaire debatten.

6   Praktisch
Hoe kom ik op het NSF? Waar slaap ik? Hoe kan ik kaarten reser-
veren? Waar zijn de workshops en wat is er nog meer te doen?

7 - 11   Festival van ideeën
Het volledige programma van het Nederlands Sociaal Forum 
2006. Een staalkaart van de vele organisaties en sociale 
bewegingen die Nederland rijk is, en hoe je aan hun activiteiten 
kunt deelnemen.

12   Film en cultuur
‘Become your own media!’is een bekende leuze van de anders-
globaliseringsbeweging. De films en documentaires op het NSF 
bewijzen dat een andere, betere wereld mogelijk, hoorbaar én 
zichtbaar is. 

13    ‘Sommige zaken kun je beter 
niet aan de markt overlaten’

Aldus Jonathan Mijs, voorzitter van de Landelijke Studenten-
vakbond LSVb. Agnes Jongerius, FNV-voorzitter, valt hem bij: 
‘Er wordt vaak gedaan alsof er niets te kiezen valt. Alles moet 
geliberaliseerd worden, zonder enige begrenzing of normering. 
Ik verbaas me wel eens over het aplomb waarmee opinieleiders 
dit allemaal onderschrijven.’

14 - 15    ‘Nederland weet niets  
van de islam’

Mohammed Rabbae maakt zich kwaad over populisme, onwe-
tendheid en eenzijdigheid. Mustafa Barghouthi, prominente 
buitenlandse gast op het NSF, bewijst dat je de dingen soms ook 
van een andere kant kunt bekijken: ‘De laatste verkiezingen in 
Palestina waren een democratische revolutie.’

16    Zuco 103
Zuco 103 sluit zaterdag feestelijk af. Dat wordt genieten van 
dansbare bossanova, salsa… en dat alles met een stevig jazzy-
funky achtergrondje.  Daarna gaat de boel gaat helemaal op z’n 
kop wanneer de jongens van Mala Vita met hun aanstekelijke 
patchanka het Erasmusplein bestormen!

E v e n  b e l l e n  m e t …
De redactie van de NSF-programmakrant deed een volstrekt 
willekeurige greep uit het aanbod. We telefoneerden even met 
de organisatoren van de workshops en seminars. Verspreid over 
de hele programmakrant vind je onze impressies. Hoe staan de 
voorbereidingen? Wat kunnen we verwachten?

Inhoud
Programmakrant

www.sociaalforum.nl

3 dagen • 35 zalen • 150 workshops • 27 seminars • ruim 300 binnen- 

en buitenlandse sprekers • 12 documentaires en korte films • 3 bands • 

2 DJ’s • 1 ijscokar op zonne-energie • 50 informatiestands • 6 slaapzalen 

• 1 camping • 1 mobiel naaiatelier • Afrikaanse percussie • 2 pendel-

bussen • 1 dubbeldekse cafébus • 25 internetcomputers • 1 kinder-

circus • 26.000 gezichten • Zuco 103 • 5 euro entree per dag • 10 

euro entree voor het hele weekend • ...en duizenden deelnemers!
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Pepijn Brandon

Rob Groenhuizen neemt deel aan de coördi-
natiegroep vanuit het organiserend comité 
in Nijmegen. Op het terrein van de Radboud 
Universiteit  zullen meer dan 150 workshops, 
seminars en culturele activiteiten gehouden 
worden. Dat alles in goede banen leiden vergt 
een enorme inspanning, maar Rob vindt het 
de moeite waard. Hij verwacht dat de tweede 
editie van het NSF nog meer organisaties en 
bewegingen bijeen zal brengen dan de vorige. 
‘Er zijn veel meer groepen die meedoen, van 
dierenrechtenorganisaties tot vluchtelingen-
groepen. Er zijn zelfs prostituees die komen 
vertellen over hun strijd voor emancipatie.’    

EEn fEstival van idEEën
Meer dan honderd workshops, tientallen semi-
nars en drie grote plenaire debatten. Van Roze 
Links tot Novib, van Kerk en Vrede tot X min Y, 
en weer terug via FNV, Dwars, Nederland An-
ders en Milieudefensie. Groot en klein, bekend 
of volkomen nieuw: het NSF biedt een staal-
kaart van de vele progressieve organisaties en 
bewegingen die Nederland rijk is. Te veel om 
op te noemen. Via een open inschrijving op in-
ternet hebben de organisaties zelf aangegeven 
welke thema’s ze op het NSF willen bespreken. 
‘Qua thema’s haakt het NSF uitstekend aan 
op de actualiteit’, valt Peyman Jafari op als hij 
de lijst van aangemeldde workshops bekijkt. 

• Payman is lid van de Internationale Socialis-
ten en zit eveneens in de coördinatiegroep. 
‘Oorlog en vrede komen vaak terug, wat niet 
gek is gezien de ontwikkelingen in Irak en 
Iran. Maar ook Nederlandse thema’s, zoals het 
neoliberale offensief waarmee we te maken 
hebben. Dit soort discussies zijn zuurstof voor 
sociale bewegingen. Voor mij is de functie van 
het NSF dat het fundamentele kritiek terug op 
de agenda plaatst.’ 
Tanja Lubbers van Novib verwacht wat dat 
betreft veel van de plenaire debatten waar-
aan nationale en internationale coryfeeën 
deelnemen als Mustafa Bargouthi, Walden 
Bello en Vandana Shiva. ‘Ik verwacht daar 
goede inhoudelijke discussies over de thema’s 
waarmee de beweging zich bezighoudt. Denk 
aan onderwerpen als internationale migratie. 
De discussie hierover was een van de beste 
elementen van het vorige NSF.’ 
Rene Danen, werkzaam op het secretariaat 
het NSF vertelt: ‘Vorige keer trok het Forum 
vierduizend bezoekers. Dit jaar verwachten we 
minstens evenveel mensen. We hebben niet al-
leen een prima inhoudelijk programma, maar 
ook een sterk cultureel programma. Dé grote 
act is Zuco 103, die eerder speelde op Parkpop, 
Pinkpop en Rock Werchter. Verder is er samba, 
een mobiel naaiatelier en een compleet film-
programma.’ 
Peyman: ‘Het wordt echt een festival van 
ideeën.’

samEnwErkEn En vErdiEpEn
Peyman benadrukt dat het NSF een middel is 
om de samenwerking tussen bewegingen en 
organisaties te versterken. ‘De coalitie die we 
nu bij elkaar hebben is uniek in Nederland. We 
werken samen in een open en gelijkwaardige 
sfeer.’
Die verbreding geldt ook richting de grotere 
organisaties, vertelt Mustapha Laboui van de 
FNV. Zelf was hij in 2004 alleen aanwezig op 
de slotdemonstratie van het forum, samen 
met de toenmalige FNV-voorzitter Lodewijk 
de Waal. Aan de discussies zelf namen toen 
alleen de twee deelbonden FNV-bondgenoten 
en FNV-Kiem deel. Nu zit Mustapha namens de 
gehele vakcentrale FNV in de coördinatiegroep. 
‘Er is echt een commitment vanuit alle bonden,’ 
stelt hij, ‘dat is een grote stap vooruit.’
‘Het is minder zoeken geworden’, zegt Tanja 
Lubbers. ‘Samenwerking in workshops of se-
minars betekent dit jaar niet meer met elkaar 
onderhandelen over sprekers en hoe ieders 
eigen logo terug kan komen, maar gaat er 
echt over hoe we de belangrijke thema’s op de 
agenda kunnen krijgen.’

Een succesvolle verbreding dus, al op voorhand. 
Volgens Anne van Schaik van Milieudefensie 
betekent dat echter ook dat het NSF nu op dit 
punt een stap verder moet gaan zetten. ‘Een 
Sociaal Forum is meer dan een activiteit met 
standjes waar iedere organisatie zichzelf kan 
laten zien. Het is een moment waarop we echt 
verder kunnen komen met de inhoudelijke dis-
cussies. Samen met de FNV wil Milieudefensie 
bijvoorbeeld de discussie starten over ‘Neder-
land Distributieland’. Vanuit het oogpunt van 
het milieu en duurzaamheid is dit geen goed 
economische model. Kunnen de milieubewe-

ging en de vakbeweging op dit punt samen 
optrekken?’
Ook Alexander van Steenderen van SAP/Gren-
zeloos ziet een rol voor het forum in de inhou-
delijke verdieping. ‘Het NSF is een moment 
waarop groepen die meer gemeenschappelijke 
punten dan verschillen hebben kunnen spreken 
over heikele punten. Neem thema’s als Europa 
of arbeidsmigratie. Ik denk dat de discussie op 
het NSF een stevige bijdrage kan leveren aan 
de samenhang en de politieke kracht van de 
sociale beweging.’ 

En actiE
Maar het gaat op het NSF niet alleen maar om 
praten en ideeën. Mustapha Laboui legt uit 
dat precies daarom op de zondag in het pro-
gramma ruimte is gemaakt om te komen tot 
een concrete actieagenda. ‘De noemer is “een 
andere wereld in uitvoering”. Ik hoop dat de 
samenwerking die nu op ad hoc basis tot stand 
komt, vastere vorm gaat aannemen.’
Ook Rene Danen ziet daarin een belangrijke 
uitdaging. ‘Mensen vinden elkaar nu makkelij-
ker voor initiatieven. Het eerste NSF heeft daar 
veel aan bijgedragen. Dat was een ontmoe-
tingsplaats en een broedplaats voor nieuwe 
coalities. Maar we willen dat die coalities el-
kaar niet alleen treffen tijdens het forum, maar 
ook op andere momenten in het jaar, tijdens 
gezamenlijke actie. Straks gaat het erom met 
die ideeën gezamenlijk dingen te gaan doen. 
De straat op.

             ‘Zuurstof voor  
     sociale bewegingen’
NSF 2006

Op de hoogste etage van een gebouw in de Amsterdamse Spuistraat spreken 

we met de leden van de coördinatiegroep van het NSF. De groep is gekozen 

door de organisaties die aan het NSF deelnemen en weerspiegelt de volle 

breedte van de Nederlandse sociale bewegingen. Ondanks onderlinge 

verschillen, zijn ze verrassend eensgezind in hun verwachtingen.

Samira Abbos (journalist)

Hedy d’Ancona (oud-minister)

Miriyam Aouragh (Samen tegen Racisme)

Mohammed Benzakour (schrijver)

Sylvia Borren (Novib) 

Willem Bos (Comité Grondwet Nee) 

Tamira Combrink (studentengroep Damoclash)

Wijnand Duyvendak (GL- Kamerlid uit de 

milieubeweging) 

Wouter van Eck (fractievoorzitter GL Nijmegen) 

Tuur Elzinga (Solidariteitsfonds XminY) 

Fred Gersteling (Platform Keer het Tij) 

Olivier Hoedeman (CEO) 

Agnes Jongerius (FNV)

Frank Köhler (Milieudefensie) 

Piet van der Lende (Bijstandsbond) 

Eveline Lubbers (onderzoeksjournalist) 

Jonathan Mijs (LSVb) 

Abdou Menebhi (Emcemo) 

Mohammed Rabbae (Genoeg is Genoeg) 

Lydia Rood (schrijfster) 

Diederik Samsom (PvdA-Kamerlid uit de 

milieubeweging) 

Ed van Thijn (oud-burgemeester Amsterdam) 

Mária van Veen (Nederlandse Woonbond) 

Elske ter Veld (oud-staatssecretaris) 

Patricia Veldhuis (Nijmeegs universiteitsblad Vox)

Krista van Velzen (SP-Kamerlid uit de 

vredesbeweging)

Stefan Verwer (lokaalmondiaal)

Comité van aanbeveling 
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Even bellen met:  Wytze de Lange

Workshop: Gentech landbouw: de stand van zaken

Organisatie:  XminY Solidariteitsfonds, Greenpeace International

Wanneer: Zaterdag 20 mei, 11.00 – 12.15 uur, zaal C 16

Wat zijn de laatste ontwikkelingen?

‘Er wordt nu gepraat over het toelaten van zogenaamde “Terminator Technologie”. 

Dat zijn steriele zaden; na de oogst krijg je geen nieuwe bruikbare zaden. Dat is 

handig voor de multinationals, want daardoor kunnen ze die zaden iedere keer 

opnieuw verkopen, maar voor de kleine boeren is het natuurlijk desastreus.’

Is genetisch gemanipuleerde landbouw nog wel terug te draaien?

‘Dat denk ik wel. Het is waar dat genetisch gemanipuleerde gewassen inmiddels 

op grote schaal verbouwd worden en het zal moeilijk zijn om de contaminatie 

(besmetting van natuurlijke gewassen met gentech gewassen) terug te draaien, 

maar daar staat tegenover dat de tegenkrachten groot zijn. Er wordt ook steeds 

meer bekend over hele serieuze milieu- en gezondheidsproblemen als gevolg 

van al die biotechnologie.’ ,

De redactie van de NSF-programmakrant deed een volstrekt 

willekeurige greep uit het aanbod. We telefoneerden even met 

de organisatoren van de workshops en seminars. Hoe staan de 

voorbereidingen? Wat kunnen we verwachten?

Even bellen met…



‘Een andere wereld is mogelijk!’ zo begint de 
beginselverklaring van het Nederlands Sociaal 
Forum (NSF). ‘Die leus heeft miljoenen mensen 
over de wereld geïnspireerd en in beweging 
gebracht. Over de grenzen van landen, huids-
kleur, religie, sociale achtergrond, sekse en 
seksuele voorkeur hebben wij elkaar gevonden 
in ons verzet tegen neoliberale globalisering, 

oorlog en alle vormen van uitsluiting en ach-
terstelling. Samen willen we ons inzetten voor 
een andere globalisering zodat mens en milieu 
boven winst gaan. We zijn voor de globalise-
ring van solidariteit, sociale rechtvaardigheid, 
gelijke rechten en vrede en we komen op voor 
werkelijke democratisering.’ 

Het NSF is slechts een van de vele Sociale Fora 
die er in de wereld gehouden worden. Het 
meest recent namen bijna honderdduizend 
mensen deel aan het driedelige Wereld Sociaal 
Forum (WSF) in respectievelijk Bamako (Mali), 
Karachi, (Pakistan) en Carácas (Venezuela). Het 
is de tweede keer dat er in Nederland zo’n Soci-
aal Forum georganiseerd wordt. De eerste was 
in Amsterdam in 2004 en trok ruim vierduizend 
mensen.

Het NSF wil een open ontmoetingsplaats zijn 
voor iedereen die wil opkomen voor een an-
dere wereld, een ander Nederland. In de meer 
dan 150 workshops en seminars worden straks 
ideeën uitgewisseld en netwerken versterkt. 
Het NSF wil zoveel mogelijk veranderingsge-

zinde mensen bijeen brengen en bijdragen aan 
het versterken en verbreden van sociale bewe-
gingen. Kortom: een broedplaats van actie.

Laat niemand zeggen dat er geen alternatief 
is voor oorlog, voor de neoliberale globalise-
ring en de logica dat winst voor mensen gaat. 
Tegenover het jaarlijkse Wereld Economisch 
Forum (WEF) in het Zwitserse Davos waar de 
elite van bedrijfsleven, politiek en wetenschap 
bijeen komen, verzamelen zich honderddui-
zenden op de sociale fora. Dat en de versprei-
ding van de fora over alle continenten van 
de wereld laat zien dat een andere vorm van 
globalisering niet alleen mogelijk is: het is al de 
praktijk. 

Van 19 tot 21 mei 2006 vindt het tweede Nederlands 
Sociaal Forum plaats op de campus van de Radboud 
Universiteit in Nijmegen. Onder het motto ‘een 
andere wereld is mogelijk’ zullen duizenden bezoekers 
deelnemen aan workshops, een cultureel programma, 
een filmprogramma en debatten met internationale 
sprekers. 

NederlaNds sociaal Forum

Broedplaats 
                  van nieuwe coalities

     In grote stappen             door het programma

Het Nederlands Sociaal Forum 2006 start op vrijdagavond 20 
mei met een groot openingsdebat onder de titel ‘Een andere 
wereld is mogelijk, als…’ Met nationale en internationale 
gasten:  Walden Bello (Focus on the Global South, Filippijnen), 
Mustafa Barghouthi (Palestinian National Initiative, Pales-
tina), Vandana Shiva (International Forum on Globalization, 
India) en veel meer.

17.00 – 20.30 uur  Inschrijfbalie open in het cultuurcafé
20.30 – 22.00 uur  Plenair openingsdebat Nederlands Sociaal 

Forum 2006
22.00 – 24.00 uur  Borrel, muziek en film  in het Cultuurcafé

Op zaterdag 20 mei vinden veruit de meeste programma-
onderdelen plaats. Die dag komen vanaf 11 uur ’s ochtends 
duizenden deelnemers naar de 150 workshops, seminars, films 
en culturele activiteiten op de universiteitscampus rond het 
Erasmusplein. De dag wordt afgesloten met een spectaculair 
feest. De bekende Nederlands-Braziliaanse band Zuco 103 
treedt op, gevolgd door de dansbare patchankamuziek van 
Mala Vita. 

10.00 – 11.00 uur Inschrijfbalie open
11.00 – 21.15  uur  Ruim 150 workshops, seminars, films en 

 cultuur
21.15 – 01.00 uur Feest met Zuco 103 en Mala Vita

Zondag 21 mei is bestemd voor strategische workshops en 
bijeenkomsten. Honderden mensen die actief zijn of willen 
worden in de anders-globaliseringsbeweging komen bij 
 elkaar om te werken aan een andere wereld onder het motto 
‘een andere wereld in uitvoering’.

12.00 – 14.45 uur  Een andere wereld in uitvoering: 
 workshops en seminars

15.00 – 16.15 uur  Afsluitend plenair debat met ondermeer 
Samir Amin (Thirld World Forum, Egypte) 
en Anuradha Mittal (Oakland Institute, 
Verenigde Staten)

Informatie over alle workshops en activiteiten tijdens het  

Nederlands Sociaal Forum 2006 treft u in het hart van deze 

programmakrant. Hier zijn alvast de hoogtepunten.

     Vrijdag 19 mei
College zalenComple x, erasmusplein, nijmegen

     ZaTerdag 20 mei
erasmusgebouw en omgeving, erasmusplein, nijmegen

     Zondag 21 mei
aul a, Comeniusl aan, nijmegen
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Wat verwacht je van het NSF?

‘We willen de belangstelling en de weerstand tegen gentech weer tot leven bren-

gen. Vergeleken met de rest van Europa, is het verzet in Nederland erg verzwakt de 

laatste tijd. Alleen de kleine clubjes zijn er nog mee bezig. We hopen dat Vandana 

Shiva naar onze workshop komt, hopelijk zal dat anderen enthousiasmeren’ x

Even bellen met: Christiaan Verweij

Workshop: Directe Solidariteit

Organisatie:  Grassroots Projects, XminY, Noticias

Wanneer: Zaterdag 20 mei, 11.00-12.15 uur, zaal T21

Direct, als in tegenstelling tot..?

‘… wachten tot de bedrijven, bestuurders of politieke partijen het doen. Direct 

aan de slag. Ik kom net terug uit Chiapas in zuidoost Mexico. Daar steunt Grass-

roots Projects twee waterprojecten. We halen hier in Nederland geld op en gaan 

daar, samen met de gemeenschappen, aan het werk.’

Wat is het verband met het NSF?

‘In Chiapas zijn de Zapatistas in opstand. Zij waren de eerste die Ya Basta! 

 zeiden tegen de neoliberale globalisering. Op 1 januari 1994, de dag dat het 

Nafta-vrijhandelsverdrag in werking trad, namen zij de wapens op. Ik vind 

het erg dat ze niet op het WSF mochten komen - gewapende groepen zijn 

 uitgesloten - want zij zijn eigenlijk de vaders en moeders van de sociale globa-

liseringbeweging. Ons andere project steunt boeren in El Petén, Guatemala, 

die zich verzetten tegen Plan Puebla Panama. De regering wil vijf waterstuw-,



Willem Bos

‘Globalisering is natuurlijk een historisch gege-
ven, landen zijn niet geïsoleerd van elkaar, ze 
hebben contact en beïnvloeden elkaar, dat is 
niets nieuws’, begint de van oorsprong Egyp-
tische wetenschapper en activist. ‘Maar’ voegt 
Amin eraan toe, ‘nieuw is het project van de 
Amerikaanse heersende klasse dat erop gericht 
is controle over de hele wereld te krijgen. Ik zeg 
nadrukkelijk heersende klasse want het is niet 
alleen een project van de neoconservatieven en 
de regering Bush. Het was er ook al onder de re-
gering Clinton en de regering van Bush senior.’
‘Met militaire middelen willen de VS overal op 
de planeet de dienst uit maken, onafhankelijk 
van internationale regels en organen. Henry 
Kissinger zei eens: “Globalisering is slechts een 
ander woord voor VS wereldoverheersing”, en 
dat is precies waar het om gaat.’

• ‘We moeten ons goed realiseren,’ gaat Amin 
verder, ‘dat dit niet zo maar een bevlieging is 
van een stel neoconservatieve ideologen. Het 
komt overeen met de belangen van de grote 
transnationale bedrijven. Niet alleen die uit de 
VS, maar ook die uit Europa of Japan. Die heb-
ben allemaal behoefte aan een sterke militaire 
macht die overal in de wereld op kan treden. De 
VS zijn op dit moment gewoon de enigen die 
deze rol kunnen spelen dus scharen Japan en 
Europa zich daar, al dan niet morrend, achter.’

OOrlOg Om OliE
‘Olie is natuurlijk van vitaal belang’, reageert 
Amin als we over de oorlog in Irak beginnen. 
‘Daarom is het Midden Oosten ook het eerste 
doelwit van deze politiek. De oorlog in Irak is 
gericht op het verkrijgen van directe controle 
op de vitale olievoorraden van de regio. Tege-
lijkertijd proberen de VS zo ook een politieke 

klap uit te delen aan China en Europa, duidelijk 
te maken wie er de baas is.’ 
Kunnen we, nu de VS in Irak onsuccesvol zijn, 
een verandering van aanpak verwachten?  
Amin: ‘Dat is heel moeilijk te zeggen. Het is 
duidelijk dat het een mislukking is. Ze zijn niet 
in staat geweest om een stabiel pro-Ameri-
kaans regime te vestigen. Maar het is moeilijk 
te voorspellen hoe een grootmacht als de VS 
op een dergelijke nederlaag zal reageren. Het 
is te hopen dat ze hun nederlaag erkennen en 
zich terugtrekken. Maar het zou ook kunnen 
dat ze voor een vlucht naar voren kiezen en 
bijvoorbeeld Iran aan vallen. Het is daarom van 
belang dat er zo veel mogelijk tegenkrachten 
gemobiliseerd worden.’

EurOpa 
‘De Europeanen, hebben daarbij een enorme 
verantwoordelijkheid. Zij kunnen helpen een 
verdere ramp te voorkomen. Maar dan moeten 
ze wel afstand nemen van de Amerikaanse po-
litiek. Zich los maken van de VS. Zo’n Europese 
grondwet waarin niet alleen de neoliberale 
politiek werd vastgelegd, maar ook het NAVO 
bondgenootschap, is bijvoorbeeld volstrekt 
onacceptabel.’ 

‘Er zijn mogelijkheden. Europa heeft altijd een 
sterke linkse beweging gehad. Van de com-
munistische beweging is natuurlijk niet veel 
meer over en de sociaal-democraten hebben 
zich omgevormd tot sociaalliberalen. Wat we 
nodig hebben is een nieuwe linkse beweging. 
De sociale fora zijn een belangrijke plaats om te 
werken aan de opbouw daarvan. Daar kunnen 
mensen uit verschillende sociale bewegingen 
die geconfronteerd worden met de gevolgen 
van de neoliberale politiek werken aan geza-
menlijke antwoorden, een gezamenlijke poli-
tiek.’

Samir Amin neemt op zaterdag 20 mei deel aan de 

workshop:

n  ‘Tegen-strategieën en alternatieven voor het 

Amerikaanse imperium’ (Internationale Socialisten), 

18.00 – 19.15 uur, zaal T 29

Hij is ook een van de sprekers tijdens de plenaire afsluiting 

‘Neoliberalisme en de toekomst van sociale bewegingen’ 

zondag 15.00 - 16.15 uur, zaal A1

Sarah Ruth van Gelder

‘Het is een oude Indiase opvatting dat je geen 
scheiding kunt aanbrengen tussen het men-
selijke en het niet-menselijke. Het vormt één 
geheel’ vertelt Vandana Shiva. We spreken met 
haar over de Earth Democracy beweging, die zij 
oprichtte in reactie op de multinationale onder-
nemingen die patenten verwierven op zaden en 
ander biologisch en genetisch materiaal. Zelfs 
het leven is onder de neoliberale globalisering 
onderwerp van eigendomsrechten geworden, 
en daarmee middel tot winst. ‘Onze reactie,’ 
legt Shiva uit, ‘speelde op twee niveaus. Ten 
eerste was er verzet. Men mag ons niet beroven 
van onze zaden, om ons vervolgens te dwingen 
deze te kopen.  Men mag geen royalty’s heffen 
over de producten van natuurlijke wijsheid 
en eeuwen van menselijke vindingrijkheid. 
De tweede reactie was het terugeisen van 
democratie. We eisen het recht om zelf zorg te 

• dragen voor biodiversiteit en er op een verant-
woorde manier gebruik van te maken.’

Je hebt geschreven over  ‘ecologische 
onzekerheid’ en hoe dat tot geweld leidt. 
‘De ecologische crisis is een zeer ernstige bron 
van onzekerheid. Vooral in arme omstandighe-
den, bijvoorbeeld als het grondwater uitgeput 
raakt en je gedwongen wordt te migreren. Er 
bestaat geen diepere vorm van onzekerheid. 
Naarmate grondstoffen schaarser worden, 
keren buren zich tegen elkaar.’

Volgens veel mensen heeft schaarsheid 
altijd bestaan. 
‘Wat ik geleerd heb in de vijfentwintig jaar dat 
ik actief ben, is dat verschillende delen van de 
planeet verschillend bedeeld zijn. In woestijn-
gebieden valt weinig regen, maar de culturen 
die zich daar ontwikkeld hebben, hebben 
methodes gevonden om ermee om te gaan. 

Schaarste begint pas als iemand vindt dat deze 
culturen hun oude methodes moeten laten 
varen. Schaarste is het gevolg van een botsing 
tussen een dominante cultuur en de natuur.’

Je legt een verband tussen globalisering 
en de opkomst van nationalistische en 
autoritaire bewegingen.
‘Als inwoner van India ben ik geconfronteerd 
met het geweld van een opkomend fundamen-
talisme. Volgens mij is dat geweld het resultaat 
van de onzekerheid die de economische globali-
sering creëert. Rechtse demagogen maken hier 
gebruik van en geven de schuld aan bepaalde 
groepen. Dat is de oorzaak van de opkomst van 
Le Pen in Frankrijk, Fortuyn in Nederland en 
van Narendra Modis in India.’

Toch blijft u  strijdbaar en hoopvol.
‘Er is, denk ik, een spontane opleving van aan-
dacht voor de bescherming van het leven.  Het 

leven is iets dat beschermd en gevierd moet 
worden en tegelijkertijd onze meest krachtige 
verdediging tegen een gewelddadig en meedo-
genloos systeem.’

Dit artikel is een ingekorte en bewerkte versie van een 

interview door Sarah Ruth van Gelder.  Overname met 

toestemming uit Yes! A Journal of Positive Futures  

www.yesmagazine.org.

Vandana Shiva spreekt op vrijdag 19 mei tijdens 

het openingsforum. 20.30 – 22.00 uur. Zaal C 15, 

Collegezalencomplex Erasmusplein Nijmegen.

Vandana Shiva neemt ook deel aan twee andere 

workshops:

n  ‘Gentech-landbouw: de stand van zaken’( XminY, 

Greenpeace en A SEED Europe), zaterdag 20 mei,  

11.00 - 12.15 uur, zaal C16

n  ‘Houd drinkwater publiek – ook over de grens’ (Corporate 

Europe Observatory), zaterdag 20 mei, 16.15 - 17.30 uur, 

zaal T20

Bovendien is op zaterdag 20 mei de documentaire ‘Bullshit’ 

te zien, die haar strijd volgt. 20.00 – 21.15 uur, zaal E4

Samir Amin spreekt op zondag 21 mei tijdens de plenaire afsluiting van 

het Nederlands Sociaal Forum. Voor de vermaarde econoom, politicoloog 

en directeur van het Third World Forum is de huidige globalisering 

onlosmakelijk verbonden met oorlogen als die in Irak. In een telefonisch 

interview legt hij zijn standpunt uit.

Globalisering, oorlog en verzet

    ‘Leven

Vandana Shiva is één van de prominente buitenlandse gasten op het 

Nederlands Sociaal Forum. De indiase schrijfster is wereldwijd bekend als 

milieuactiviste. Ze is oprichtster van de Earth Democracy beweging en al 

jarenlang actief in de anders-globaliseringsbeweging.

Samir amiN

    ‘Leven is  
          onze krachtigste 
       verdediging’

4

dammen bouwen, waardoor 37 gemeenschappen onder water komen te  staan. 

De boeren organiseren zelf een film en voorlichtingstoer. Wij steunen het met 

geld en contacten. Na een jaar kunnen ze zelf verder. Dat is wat ik versta onder 

sociale globalisering. Het draait om autonomie; mogelijkheden vinden om op je 

eigen manier vorm te geven aan je leven. Zonder uitbuiting. Zonder milieuver-

nietiging. Dat is de uitdaging daar, maar ook hier. We zitten in Nederland ook 

vast in een cultuur van consumentisme en machtspatronen. Ook hier geldt; 

wacht niet op de partijen en de bestuurders, doe het zélf.’ x

Even bellen met: Piet van der Lende

Seminar: De strategie van Lissabon

Organisatie:  Euromarsen tegen werkloosheid, armoede, uitsluiting   

Wanneer: Zaterdag 20 mei, 20.00 – 21.15 uur, zaal E3

De euromarsen zijn bekend vanwege de eerste écht Europese demonstratie 

tijdens de Eurotop in Amsterdam (1997). Meer dan 50.000 mensen op de Dam, 

samengestroomd uit alle delen van Europa. ‘We zijn nog steeds actief. Op het 

Europees Sociaal Forum in Athene, bijvoorbeeld, en op het NSF. We besteden 

aandacht aan de zogenoemde Strategie van Lissabon voor Groei en Werkgele-

genheid. Dat is een EU-plan uit 2000 om de Europese arbeidsmarkt en sociale 

zekerheid volkomen te flexibiliseren. Geen ontslagbescherming meer; veel 

meer mogelijkheden om mensen in deeltijdarbeid uit te buiten; draconische 

bezuinigingen op bijstandsuitkeringen. We willen laten zien hoe dat uitpakt in 

Nederland, België en Duitsland.’ 

,



opening: een andere wereld is mogelijk, als…
Vrijdag 19 mei, 20.30 – 22.00, Zaal C 15 Collegezalencomplex,  

Erasmusplein Nijmegen.

Sprekers:
n  Walden Bello (Focus on the Global South, Filippijnen)
n  Mustafa Barghouthi (Palestinian National Initiative, 

Palestina)
n  Vandana Shiva (International Forum on Globalization, India)
n  Sylvia Borren (Oxfam Novib, Nederland)
n  Agnes Jongerius (FNV, Nederland)
n  Peyman Jafari (Internationale Socialisten, Nederland)

In de afgelopen jaren is er wereldwijd een beweging opgeko-
men die zich verzet tegen neoliberale globalisering en oorlog. 
Miljoenen mensen, duizenden organisaties en netwerken 
zetten zich in voor een andere wereld. Prominente sprekers 
uit binnen- en buitenland gaan in op de ontwikkelingen en 
de perspectieven van deze beweging en geven daarmee de 
aftrap voor het Nederlands Sociaal Forum.

religie, raCisme en de vrijheid van meningsuiting
Zaterdag 20 mei, 20.00 – 21.15, Zaal E0 De Refter, Erasmusplein Nijmegen.

Sprekers:
n  Mohamed Rabbae (Genoeg is Genoeg)
n  Mustapha Laboui (FNV)
n  Famile Arslan (advocate)
n  Miriyam Aouragh (Samen Tegen Racisme)

De commotie rond de publicatie van de cartoons in het 
Deense blad Jyllands-Posten werden door sommigen afge-
schilderd als een nieuwe episode in de ‘oorlog der beschavin-
gen’ tussen het westen en de moslims. Is het vrije woord in 
het geding? Is er sprake van een nieuwe vorm van racisme 
richting moslims? Hoe kan de kloof tussen ‘allochtonen’ en 
‘autochtonen’ gedicht worden?

neo-liberalisme en de toekomst van soCiale bewegingen
Zondag 21 mei, 15.00 – 16.15, Zaal A1 Aula, Comeniuslaan, Nijmegen.

Sprekers:
n  Samir Amin (Thirld World Forum, Egypte)
n  Anuradha Mittal (Oakland Institute, Verenigde Staten)
n  Jan Pronk (VN-gezant voor Darfur) - ovb
n  Anne van Schaik (Milieudefensie, Nederland)

De huidige vorm van globalisering voltrekt zich langs neoli-
berale richtlijnen. Internationale instellingen zoals het IMF 
en de Wereldbank, maar ook staten en lokale overheden 
volgen een politiek die winst boven mensen stelt. Welke 
strategieën en alternatieven kunnen sociale bewegingen 
daar tegenover stellen?

Het Nederlands Sociaal Forum 2006 vindt plaats op de universiteits-
campus van de Radboud Universiteit in Nijmegen, Erasmusplein 1. Van 19 
tot een met 21 mei zullen duizenden bezoekers deelnemen aan workshops, 
een cultureel programma, een filmprogramma en debatten met 

internationale sprekers.  De campus is 
op zaterdag de 20ste bereikbaar 

met gratis pendelbussen 
vanaf het Centraal 

Station Nijmegen.

Plenaire bijeenkomsten

Colofon
Deze NSF programmakrant 

verschijnt in een oplage 

van 120.00 exemplaren. 

Drukkerij: Dijkman. 

Vormgeving:  

Richard Bastiaans. 

Aan deze krant werkten 

mee: Willem Bos,  

Pepijn Brandon,  

Anouk Clabbers,  

Rene Danen,  

Peyman Jafari,  

Alex de  Jong,  

Sjoerd van de Goorberg, 

Suzanne Hogendoorn,  

Dirk Kloosterboer,  

Aafke Verbeek  

en Barend de Voogd 

(hoofd- en eindredactie)

Nederlands Sociaal Forum 

Spuistraat 239 

1012 VP Amsterdam 

+31(20)4223039 

www.sociaalforum.nl 

info@sociaalforum.nl 

gironummer 4902698

Amsterdam, april 2006

B

B

B

B

B

B B

Park
Brakkenstein

AGRICOLAPLAATS

NOORD

7

0 200m

Sportvelden

Sportvelden

ERASMUSLAAN

G
ERA

RD
 VA

N
 SW

IETEN
LA

A
N

GEERT GROOTEPLEIN

A
. v. LEEU

W
EN

H
O

EKLA
A

N

Th. CRAANEN
LAA

N

KWEKERIJWEG

D' A
LMARASWEG

STATION HEYENDAAL

THOMAS VAN
AQUINO-

D
ISV

ELD
PA

D

WILLEM NUIJENSLAAN

PLATOLAAN

STRAAT

KAPITTELWEG

PH
ILIPS VA

N
 LEYD

EN
LA

A
N

RENE DESCARTESDREEF

ERASMUSLAAN

HOUTLAAN

REIN
IER PO

STLA
A

N

ST. A
N

N
A

STR
A

A
T

J. W
IERLA

A
N

 F. N
O

YO
N

SLA
A

N

C
EN

TRU
M

VERLENGDE GROENESTRAAT

LA
A

N
 VA

N
 SC

H
EU

T

CO
M

EN
IU

SLA
A

N

M
O

N
TESSO

RILA
A

N

M
ERC

A
TO

RPA
D

ERASMUS-
PLEIN

D
RIEH

U
IZERW

EG

M
A

LD
EN

 / M
O

O
K

H
EY

EN
D

A
A

LSEW
EG

Botanische

Tuin

W
U

N
D

TLA
A

N

 F.C. DONDERSLAAN

 TOERNOOIVELD

Bushalte

Radboud Universiteit Nijmegen

Mercator Technology 
& Science Park

UMC St Radboud
• academisch ziekenhuis
• medische faculteit

Overige

B
B

B
B

B

B

B

B

B

B

B B

Park
Brakkenstein

AGRICOLAPLAATS

NOORD

7

0 200m

Sportvelden

Sportvelden

ERASMUSLAAN

G
ERA

RD
 VA

N
 SW

IETEN
LA

A
N

GEERT GROOTEPLEIN

A
. v. LEEU

W
EN

H
O

EKLA
A

N

Th. CRAANEN
LAA

N
KWEKERIJWEG

D' A
LMARASWEG

STATION HEYENDAAL

THOMAS VAN
AQUINO-

D
ISV

ELD
PA

D

WILLEM NUIJENSLAAN

PLATOLAAN

STRAAT

KAPITTELWEG

PH
ILIPS VA

N
 LEYD

EN
LA

A
N

RENE DESCARTESDREEF

ERASMUSLAAN

HOUTLAAN

REIN
IER PO

STLA
A

N

ST. A
N

N
A

STR
A

A
T

J. W
IERLA

A
N

 F. N
O

YO
N

SLA
A

N

C
EN

TRU
M

VERLENGDE GROENESTRAAT

LA
A

N
 VA

N
 SC

H
EU

T

CO
M

EN
IU

SLA
A

N

M
O

N
TESSO

RILA
A

N

M
ERC

A
TO

RPA
D

ERASMUS-
PLEIN

D
RIEH

U
IZERW

EG

M
A

LD
EN

 / M
O

O
K

H
EY

EN
D

A
A

LSEW
EG

Botanische

Tuin

W
U

N
D

TLA
A

N

 F.C. DONDERSLAAN

 TOERNOOIVELD

Bushalte

Radboud Universiteit Nijmegen

Mercator Technology 
& Science Park

UMC St Radboud
• academisch ziekenhuis
• medische faculteit

Overige

B
B

B
B

B

Waar moet ik zijn?

programma

pendelbussen

entrée

film

Zaal A1 – A5 (aula)

internetcafé

Refter

Zaal T18 – T23

Zaal C13 – C17
Zaal 
T24 

– 
T30

Zaal E0 – E12
(2e verdieping)

Sévèke was jarenlang actief binnen sociale 
bewegingen, ondermeer bij kraakacties, acties 
voor vluchtelingen en bij platform Keer het Tij. 

Maar hij was vooral bekend als onderzoeker, als 
voorvechter van burgerrechten en van open-
heid over de activiteiten van politie en justitie. 

Hij publiceerde veel over de ontwikkelingen bij 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Hij speelde 
een voortrekkersrol in de vereniging die ijvert 
voor inzage in de dossiers van activisten bij de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst. Op het NSF 
wordt ook een workshop over dit thema geor-
ganiseerd door het onderzoeksburo Jansen en 
Janssen met als titel ‘Mensenrechten onder druk 
door terrorismebestrijding’. Zaterdag 20 mei, 
16.15 -17.00 uur, zaal T23.

Nijmegen was de stad van Louis, maar hij zal er 
niet bij zijn. We missen hem. De strijd voor zijn 
idealen wordt op het Nederlands Sociaal Forum 
voortgezet. 

www.louisseveke.nl   

Nijmegen, de stad van Louis Sévèke
Het tweede Nederlands Sociaal Forum vindt plaats in Nijmegen. Deze stad heeft 

een lange geschiedenis van studenten- en krakeractivisme. Nijmegen was ook 

de thuisbasis van Louis Sévèke. Vorig jaar november werd deze linkse activist 

op straat neergeschoten. Tot op heden lijkt de politie geen enkele aanwijzing te 

hebben over de dader is of het motief.

informatie-
markt

Zijn er verschillen?

‘Zeker. In België bestaan nog redelijk genereuze werkloosheidsregelingen. Daar 

zijn de vakbonden verantwoordelijk voor de uitvoering. In Nederland en Duits-

land is het veel kariger en staat de vakbeweging bijna geheel buiten spel. Rechts 

in Duitsland kijkt voortdurend naar Nederland, we zijn echt een gidsland wat 

betreft afbraak. Wat de overeenkomst is, is dat al die regeringen de Lissabon-

stategie gebruiken als breekijzer.’

Wat kun je er tegen doen?.

‘Op een Europese aanval op onze sociale rechten moet je met een Europese 

strategie reageren. Het is een illusie te denken dat de sociale zekerheid in 

de toekomst op nationaal niveau geregeld zal blijven. Europese eisen dus, 

bijvoorbeeld dat het sociaal minimum in Europa niet minder mag bedragen dan 

50 procent van het BNP per hoofd van de bevolking. Voor Nederland zou dat 15 

procent bovenop het minimum betekenen, maar in plaats van dat we daar alleen 

voor moeten vechten, stelt zo’n Europese eis ons in staat om bondgenootscha-

pen te sluiten met de veel sterkere beweging in Frankrijk of Italië.’ x

Even bellen met: Jolijn Santegoeds

Seminar:  Minder dwang, meer zorg in de GGZ 

Organisatie:  Actiegroep Tekeer tegen de isoleer!  

Wanneer: Zaterdag 20 mei, 16.15  - 17.30 uur, zaal C 16

Hoe gaan de voorbereidingen?

‘Goed! Een paar jaar geleden had men het nog op een heel negatieve manier ,

5
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De kaartverkoop vindt plaats bij de inschrijfbalie op het 
universiteitsterrein, Erasmusplein 1 in Nijmegen. Daar 
kunnen de toegangskaarten alleen contant worden 
betaald. Je krijgt na betaling een polsbandje waarmee 
je toegang hebt tot alle activiteiten van het Nederlands 
Sociaal Forum. 

Openingstijden kaartverkoop
n  Vrijdag 19 mei, 17 - 24 uur.  

Collegezalencomplex, Erasmusplein Nijmegen.
n  Zaterdag 20 mei, 10 - 24 uur.  

De Refter, Erasmusplein Nijmegen.
n  Zondag 21 mei 11 - 16 uur.  

Aula Universiteit, Comeniuslaan Nijmegen.

Reserveer je kaartje!
Kaarten reserveren wordt sterk aanbevolen. Je kunt 
reserveren via de website www.sociaalforum.nl. Daar 
kun je aangeven hoeveel kaarten je wilt bestellen en voor 
welke dag. De kaarten liggen dan tijdens het NSF voor je 
klaar bij de inschrijfbalie op de universiteitcampus aan 
het Erasmusplein in Nijmegen. Het is helaas niet mogelijk 
te reserveren voor een plaats bij een bepaalde workshop 
of seminar. Als je graag bij een bepaalde bijeenkomst 
aanwezig wilt zijn, wees dan op tijd aanwezig in de 
zaal. Dag -en weekendkaarten geven toegang tot alle 
activiteiten van het Nederlands Sociaal Forum. Voor de 
camping of een plaatsje in de slaapzaal moet je apart 
reserveren.
Reserveer via www.sociaalforum.nlKa

ar
tv

er
ko

op
 

De prijs voor een dagkaart op vrijdag, zaterdag of zondag is 5 euro. Je kunt ook een 
weekendkaartje kopen voor het gehele NSF 2006 (3 dagen) voor 10 euro.

camping
Vlakbij het Nederlands Sociaal Forum wordt 
een speciale camping ingericht waar enkele 
honderden deelnemers terecht kunnen met 
hun eigen tentje. De camping is op loopafstand 
van de universiteitcampus waar het NSF 
plaatsvindt. 
Overnachten op de camping kost 15 euro per 
persoon voor het hele weekend. Je kunt dan ver-
volgens zelf een plekje uitzoeken. Let wel op: Je 
kunt alleen met kleine tentjes (voor maximaal 

vier personen) terecht. Campers, caravans, 
auto’s, partytenten en andere groepstenten 
zijn niet toegestaan op het terrein. De camping 
is open van vrijdag 19 mei (17.00 uur) tot zondag 
21 mei (11.00 uur). Op de camping  zijn gratis 
sanitaire voorzieningen aanwezig.

slaapzalEn
Naast de camping is er ook de mogelijkheid om 
te overnachten in grote slaapzalen.  De slaapza-
len zijn op loopafstand van de universiteitcam-

pus. Neem je eigen slaapzak, luchtbed of matje 
mee. De slaapzalen zijn alleen geopend op vrij-
dagavond van 22.00 uur tot zaterdagochtend 
10.00 uur en op zaterdagavond van 23.00 uur 
tot zondagochtend 11.00 uur. Overnachten in 
een slaapzaal kost 15 euro per persoon voor het 
hele weekend.

rEsErvErEn vErplicht
In verband met de beperkte capaciteit is vooraf 
reserveren verplicht. Dat geldt zowel voor de 

camping als voor de slaapzalen. Reserveren kan 
via de website van het NSF. Als je gereserveerd 
hebt krijg je een speciaal  polsbandje dat 
toegang geeft tot de camping of betreffende 
slaapzaal. Je kunt dat op vrijdag 19 mei of 
zaterdag 20 mei afhalen bij de 
inschrijfbalie van het NSF aan het Erasmusplein 
op de universiteitscampus in Nijmegen. 

Reserveren voor camping of plaatsje in de slaapzaal:  

www.sociaalforum.nl

Overnachten tijdens het nsF

6

vOOr 10 eurO naar nijmegen?

met de autO?
Wij ontraden iedereen om met de auto te komen. Het NSF is immers uitstekend 

met het openbaar vervoer te bereiken. Kom je toch met de auto hou er dan 

rekening mee dat de universiteit op vrijdag betaald parkeren kent. Op zondag is 

de parkeerruimte zeer beperkt in verband met een naburig sportevenement. Op 

de camping die bij het NSF hoort zijn geen auto’s toegestaan en er is ook geen 

parkeerplaats in de omgeving van de camping. 

Wil je goedkoop naar Nijmegen reizen voor een weekend Nederlands Sociaal 

Forum? Dat kan. 

Boek nu voor slechts 10 euro een retourkaartje met een van de bussen die uit het 

hele land naar Nijmegen rijden. De bussen vertrekken op vrijdag 19 mei tussen 

15.00 en 17.00 uur uit elf grote steden in het land (aankomst op de NSF-camping 

in Nijmegen om 18.00 uur). 

Op zondag 21 mei vertrekken de bussen rond 16.30 uur voor de terugreis. 

Opstapplaatsen: Maastricht, Geleen, Eindhoven, Den Haag, Rotterdam, Breda, 

Alkmaar, Amsterdam, Utrecht, Groningen en Zwolle. 

Buskaartjes bestellen kan tot en met 14 mei via www.sociaalforum.nl

vanaf NS-station Nijmegen
Op zaterdag 20 mei rijden er tussen 10.00 en 19.00 uur speciale pendelbussen 

van het NS-station Nijmegen naar de universiteitscampus en weer terug. 

De bussen vertrekken ieder kwartier vanaf busperron A op het station. Vandaar 

rijden ze rechtstreeks naar het Erasmusplein waar de ingang van het Nederlands 

Sociaal Forum zich bevindt. De rit duurt ongeveer 10 minuten. De pendelbussen 

zijn gratis. 

Op vrijdag 19 mei en zondag 21 mei rijden er geen gratis pendelbussen. Je kunt 

dan wel gebruik maken van de reguliere buslijnen:

Neem op vrijdag buslijn 7 of 11 en stap uit bij de halte Houtlaan/Erasmusgebouw. 

De ingang van het NSF is op het Erasmusplein aan de voet van de torenflat van het 

Erasmusgebouw. 

Neem op zondag de buslijn 6 of 11 tot aan de halte Tandheelkunde. De ingang van 

het NSF is op zondag in de Aula aan de Comeniuslaan. 

gratis pendelbussen

Op zaterdag 20 mei is er een speciaal internetcafé. Wil je snel je eerste foto’s 

van het Nederlands Sociaal Forum 2006 online zetten, verslag doen van je 

belevenissen of het laatste nieuws lezen? In zaal E1a staan 25 computers voor je 

klaar. Je vindt het internetcafé op de eerste verdieping, naast de centrale hal van 

de Refter aan het Erasmusplein. 

In het internetcafé is ook regelmatig de werkgroep van mediamakers te vinden 

die verslag doen van het tweede Nederlands Sociaal Forum. Met dertig mensen 

maken zij geluid-, video- en tekstverslagen van een groot aantal workshops, 

seminars en optredens. Deze zijn direct te zien op www.sociaalforum.nl

internetcaFé

Arme kant van Nederland

ASKV Steunpunt Vluchtelingen

Atalanta

Atoomvrijstaat Volkel

Attac

Bellamy Stichting

Bureau Duurzaam Inkopen

Burma Centrum Nederland

Communicado Foundation

Cordaid

De Gemeenschap

EIRENE Nederland

Evert Vermeer Stichting

FNV

GATS-Platform

Haags Vredesplatform

IFOR’s Women Peacemakers 

Program

Internationale Socialisten

Internationale Vrije Vrouwen 

Stichting

Jonge Socialisten

Juntos Podemos mas-Holanda

Keer het Tij Enschede

Kerk en Vrede

LeesLinks

Linkse Hulp

LLiNK, de kleinste omroep met de 

grootste idealen

LHUMP, landelijk hogeschool en 

universitair milieu platform

Lokaalmondiaal

Milieudefensie

NCPN

Nederlands Centrum voor 

Inheemse Volken

Nederlands Palestina Komitee

Nederlands instituut voor 

Zuidelijk Afrika (NiZA)

Novib

Omslag, Werkplaats voor 

Duurzame Ontwikkeling

Peace Brigades International

Pinksterlanddagen 2006, 

Apelscha

Renegade Artists Present

Samen tegen Racisme

Samenwerkingsverband 

migrantenorganisaties

Steungroep Vrouwen Zonder 

Verblijfsvergunning

Stichting Aarde

Stichting FairFood

Stichting Gast

Stichting InterArt

Stichting Ojala

Stichting Onderzoek 

Multinationale 

Ondernemingen (SOMO)

Transnational Institute TNI

Uitwisselingsproject CIMI/CMC

United Civilians for Peace (UCP)

Vereniging Solidair

VeM, centrum Vrouw en Milieu

Voor de Verandering

Vredesmuseum

Vrijwillige Internationale Aktie

XminY

inFOrmatiemarkt
Op zaterdag 20 mei is er tijdens het Nederlands Sociaal Forum een 

grote informatiemarkt. In de centrale hal zijn tussen 10 tot 20 uur bijna 

vijftig kraampjes te vinden van maatschappelijke organisaties die 

werken aan een andere wereld. Op de markt staan ondermeer:

kinderprOgramma

Elke dag een andere wereld…
 

Zaterdag 20 mei, 11:00 - 18:00 uur

Locatie: Erasmusplein, Nijmegen.
 

Nieuw op het Nederlands Sociaal Forum! Een speciaal kinderprogram-

ma. Waar beginnen we een andere wereld? Bij onze kinderen! Daarom 

is er ook voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 plek gemaakt op het 

Nederlands Sociaal Forum. Samen met kinderen van asielzoekers uit 

het nabijgelegen asielzoekerscentrum kunnen ze allerhande activi-

teiten ondernemen, zoals: zeefdrukken, buttons maken, stoepkrijten, 

schminken en voetballen.

Verder wordt er in groepjes een speciaal Sociaal Forum circus ingestu-

deerd en opgevoerd. De wat oudere kinderen kunnen een eigen kinder-

workshop bijwonen ‘Een andere wereld voor alle kinderen is mogelijk’. 

Van te voren aanmelden is niet nodig. Op zaterdag kunnen kinderen 

binnenlopen bij het kinderprogramma, maar vol = vol!

over psychiatrische patiënten. Ze veroorzaakten overlast op straat. Gelukkig  is 

er nu meer positieve aandacht voor de zorgen van de patiënten zelf.  Er zijn veel 

betere opties dan mensen in de isoleer opsluiten.’

Wie komen er op jullie  seminar?

‘Aart-Jan Vrijlandt, directeur van het GGNet Kenniscentrum, bijvoorbeeld. Hij heeft al 

veertig jaar internationale ervaring met projecten tegen de toepassing van dwang. 

Net als Clemens Huytink, een voormalig cliënt, die ook meedoet. Het leukst vind ik 

dat MC RIAGG - dat staat voor Regelrecht Ingang in Andermans Gemengde Gevoe-

lens -  gaat optreden. Hij heeft een speciaal rapnummer voor ons geschreven!’

En de politiek?

‘Daar wordt aan gewerkt. Ik zou het raar vinden als GroenLinks of de SP niemand 

sturen. Zij zijn nu aan zet.’

Hoe bedoel je?

‘We hebben een actieplan opgesteld waarin we alternatieven aandragen voor 

dwang en drang. Een goed signaleringssysteem, bijvoorbeeld. Cliënten voelen 

vaak heel goed aankomen wanneer ze gaan doordraaien. Als je daar rekening 

mee houdt voorkom je dat er dwang nodig is. Het bijzondere is dat het plan is 

opgesteld door cliënten, familieleden én door hulpverleners. De hulpverleners 

willen er ook vanaf, want hoe leg je uit dat je mensen probeert te helpen, maar 

ze soms moet opsluiten?  Het is een kwestie van geld. Er zijn te weinig hulpver-

leners in de GGZ en als je voor vijf mensen moet zorgen en er draait er eentje 

door, wat doe je dan? We gaan het plan binnenkort aanbieden. Iedereen wil af 

van de dwang. Nu moet de politiek het nog (financieel) mogelijk maken.’ x
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Van Wie Is Bolivia? workshop Hoe kan Bolivia haar enorme gas- en olievoorraden aanwenden voor de broodnodige armoedebestrijding? Debat rond 
de film ‘Van wie Is Bolivia?’ Met Marijke de Graaf (ICCO), Mariëtte Heres (filmmaakster) en anderen.

LokaalMondiaal, ICCO E6

West Papua workshop West Papua is rijk aan biodiversiteit en grondstoffen. Is duurzame en vreedzame exploitatie mogelijk?  Sprekers 
(gevraagd): Viktor Kaisiëpo (Dewan Adat Papua) en Mark van der Wal (IUCN)

Papua Lobby T29

WTO: wat staat er op het spel? workshop Welke kansen en bedreigingen biedt de WTO? Wat betekent dat voor een supermarktmedewerker in Nederland, een 
katoenboer in Mali of een melkveehouder in Jamaica? Hoe worden de WTO-onderhandelingen dit jaar afgesloten? Met 
Coalitie voor Eerlijke Handel.

St. Onderzoek Multinationale On-
dernemingen (SOMO), Novib, ICCO, 
Lokaal Mondiaal, GATS-Platform

E3

	 12.15-12.45	 -	Zaterdag	20	mei	 -	Pauze

Grassmoawer 14 cultuur/muziek Muzikale bende met accordeon, bas, gitaar, klarinet en viool. Refter

	 	 12.45-14.00	 -	Zaterdag	20	mei

‘Op zoek naar waardigheid’ (45 min) filmprogramma De actuele mensenrechtensituatie in Guatemala aan de hand van het werk van Peace Brigades International. C13

Made in China (45min) filmprogramma China is met de ‘open deur politiek’ de grootste banenproducent ter wereld geworden. Dat blijft niet zonder gevolgen C13

Europese actie seminar De Lissabon-strategie van Europese politici belooft flinke groei van de werkgelegenheid. Maar de sociale dimensie krijgt 
weinig aandacht. Werknemers Sprekers ovb: FNV Bondgenoten voorzitter Henk vd Kolk e.a.

FNV, FNV Bondgenoten en FNV 
KIEM

C14

Latijns Amerika in opstand: neoliberalisme en verzet seminar In Latijns Amerika bloeien sociale bewegingen tegen neoliberalisme. Lula in Brazilie, Chavez in Venezuela en Morales in 
Bolivia markeren een ruk naar links. Wat zijn overeenkomsten en verschillen? Sprekers: Alexandra Slutzky (WSG), Maina 
van der Zwan (IS), Rodrigo Rojas (JPM)

Internationale Socialisten, 
Werkgroep Sociale Globalisering, 
Juntos Podemos Más, IS.

T26

Migratie seminar Hoe (on)houdbaar is de europese en nederlandse migratiewetgeving? Gelden er bij nieuwe wetgeving voor nieuwe 
burgers andere verplichtingen en rechten? Sprekers Anton van Kalmthout (hoogleraar Vreemdelingenrecht van de 
Universiteit van Tilburg), Agnes Jongerius (FNV), Sylvia Borren (Novib).

Novib, Emcemo, FNV C16

The Iron Wall’ Documentaire en Debat seminar Premiere van Documentaire van PARC (Palestinian Agricultural Relief Committees) over de Israelische nederzettingen 
en muur. Met veel archiefbeelden en interviews. De Palestijnse projectleider Mohammed Alatar en de Israelische 
journalist Akiva Eldar lichten de film toe. 

United Civilians for Peace (UCP), 
Nederlands Palestina Komitee 
(NPK) en Een Ander Joods Geluid

T23

Vertrekcentra, hoe werkt het en wat gebeurt er? seminar Vluchtelingen en advocaten vertellen over wat er gebeurt voor je in een vertrekcentrum terecht komt, over  hoe het 
dagelijks leven daarbinnen is, de ‘terugkeer’ gesprekken en: wat na het vertrekcentrum?

ASKV Amsterdam, St. LOS, 26.000 
gezichten

T26

Afghanistan workshop ‘We gaan niet naar Afghanistan om te vechten, maar om te helpen,’ stelde minister Kamp. Maar zijn militairen nu 
werkelijk de beste hulpverleners? Welke mogelijkheden zijn er voor niet-militaire organisaties om bij te dragen aan de 
wederopbouw in Afghanistan? 

Platform tegen de ‘Nieuwe 
Oorlog’

E12

Algemene Wet Inkomensvoorziening, basisuitkering 
voor iedereen

workshop De structuur van het geldsysteem in relatie tot de koopkracht en de capaciteit daarvan voor werkgelegenheid. De 
staatsschuld moet behouden blijven als bron van welvaart voor de mensen met pensioen.

Sociale Databank Nederland T24

Alternatieve wereldtaal Esperanto en aanverwante 
onderwerpen

workshop Internationale kontakten zijn er steeds meer, en voor elk kontakt heb je een taal nodig. De keus van het multinationale 
bedrijfsleven is duidelijk: iedereen moet zich maar aanpassen aan wat in de Verenigde Staten gebruikelijk is. Esperanto 
is een alternatief.

Esperanto Nederland T22

De functie van vredesmissies in 
oorlogsvoorbereiding

workshop De militaire sector wordt ingezet voor economisch conjunctuurbeleid. Naast oorlog dienen zich nu ook vredesmissies 
aan voor het oplossen van economische problemen. Hoe kan deze ontwikkeling worden gekeerd? Sprekers Peter 
Custers, Wil van der Klift

AFVN (antifascistische oud 
verzetsstrijders Nederland)

E8

Effecten van het vluchtelingenbeleid op kinderen 
van asielzoekers

workshop Kinderen van asielzoekers kunnen blijvend psychisch letsel oplopen door het nederlandse asielbeleid. Reeds 
getraumatiseerde vluchtelingen raken nog eens extra beschadigd. Een discussie over dit probleem en wat te doen. 

Stichting Gast E6

Emancipatie en Prostitutie workshop Wordt prostitutie na de legalisatie een volwaardig geaccepteerd beroep of blijft het een (ongewenst) maatschappelijk 
fenomeen?

Prostitutie Organisatie 
Emancipatie (POE)

T20

Emissiehandel van het Kyoto Protocol workshop Dr. Paul Metz (Grondvest) vertelt over dit principe en zijn campagne B4FET (Business for Fair Emission Trade) om het 
Kyoto-verdrag te verbeteren zodat vanaf 2012 alle ontwikkelingslanden willen meedoen en er geld aan verdienen.

A SEED Europe, Stichting 
Grondvest

T28

EU: lobbycratie of democratie? workshop De invloed van lobbyisten in Brussel groeit gestaag, waarbij vooral multinationale ondernemingen van zich doen 
spreken. Het is de hoogste tijd om het overwicht van de lobby van het bedrijfsleven in Brussel aan te pakken. 

Corporate Europe Observatory 
(CEO)

E4

Gelijke kansen en onderdrukking workshop  ‘Gelijke kansen voor iedereen’ kent de paradox dat daarvoor ‘onderdrukking’ nodig is van degenen die hun voorrechten 
niet kunnen of willen afstaan. Met Rinze Visser.

AFVN (antifascistische oud 
verzetsstrijders Nederland)

T29

Hoe je als individu kunt bijdragen aan een integrale 
aanpak van duurzame en waarachtige globalisering

workshop Inzichten over hoe men als individu kan bijdragen aan een integrale aanpak om te komen tot duurzame en waarachtige 
globalisering. Handvatten om zelf in de praktijk mee aan de slag te gaan. 

Stichting Globaliseringscentrum E7

Kinderen, Zorg en Opvang workshop In de workshop zullen na een korte algemene inleiding de volgende drie thema’s besproken worden: kinderen, zorg en 
opvang. Aan de hand van een aantal stellingen, die hieruit voortvloeien, proberen we een actieagenda te formuleren.

Bijstandsbond, Landelijk Steun-
punt Vrouwen en de Bijstand

T30

Lokale media en gelijke kansen workshop Lokale media (radio, televisie, internet, tekst-tv) zijn op de hele wereld ontmoetingsplaatsen voor iedereen. In 
Nederland zijn er 299 lokale omroepen. Nieuwe media bieden veel kansen. Kan iedereen daar ook gebruik van maken?

OLON - Organisatie van Lokale 
Omroepen Nederland

E9

Multiloog - uitwisseling van ervaringen (over 
problemen) in het dagelijks leven

workshop Via het luisteren naar het verhaal van de ander over hoe hij/zij vorm geeft aan het eigen leven bestaat de mogelijkheid 
meer zicht te krijgen op de redenen die ten grondslag liggen aan het eigen handelen. Met J. Hiemstra (Nona) (socioloog) 
en Heinz Molders (psycholoog) 

INCA Projectbureau Amsterdam, 
Deviant, tijdschrift tussen 
psychiatrie en maatschappij

E10

Praktijk rondom slachtoffers van mensenhandel in 
beeld bij politiek en beleid.

workshop Een zoektocht naar oplossingen en mogelijke strategieën voor het waarborgen van de rechten van mensen die 
slachtoffer zijn (geworden) van mensenhandel binnen het huidige vreemdelingenbeleid en politieke klimaat.

Novib, BLinN - Programma 
Bonded Labour in Nederland

E3

Seks in ontwikkelingspolitiek workshop Seksualiteit en voortplanting zorgen voor controverses in de ontwikkelingspolitiek. Staat seks daarmee op de agenda 
en wat voor impact heeft dat vervolgens? Wie bemoeit zich ermee? Is seks trouwens een mensenrecht? 

CHOICE for youth and sexuality T21

Solidariteit met Venezuela organiseren Waarom is er nog steeds geen solidariteitsbeweging met Venezuela? De bedreigingen vanuit de Verenigde Staten aan 
het adres van Venezuela laten zich niet ontkennen. Uitnodiging om te brainstormen: wat kunnen we doen?

Initiatiefgroep Venezuela Ya! T27

Stop de bio-industrie! Strategieën en 
actiemogelijkheden

workshop Na een inleiding over sociale en ecologische schade door de bio-industrie in binnen- en buitenland, werken we gezamen-
lijk aan strategieën en activiteiten. Organisaties en individuen worden uitgenodigd mee te denken en zich in te zetten.

Milieudefensie T25

STOP EPA’s! De gevolgen van Europese vrijhandels-
verdragen! voor Afrika, het Caribische gebied en de 
Stille Oceaan.

workshop De zgn. Economic Partnership Agreements stuiten op veel verzet. In Afrika werd daarom de STOP EPA campagne 
gelanceerd. Een workshop over EPA’s én de alternatieven. Met Harry van Bommel, Stefan Verwer, Bertram Zagema

Both ENDS, Oxfam Novib, SOMO, 
ICCO en XminY

E1

Tijd voor een bevrijdingsbeweging workshop Is het wel genoeg, af en toe een demo, een forum, een gelegenheidscoalitie of wat internetten? Moet we ons niet 
steviger en hechter buiten-parlementair gaan organiseren? Na PROVO nu tijd voor PREVO? Spreker Willem Hoogendijk

Nederland Anders E11

Van uitsluiting naar insluiting workshop Welke rol spelen beroepsgroepen en individuen mét verblijfsvergunning in de tweedeling tussen mensen met en 
zonder verblijfsvergunning? Wat kan je doen om de tweedeling te doorbreken? Specifieke aandacht voor vrouwen 
zonder verblijfsvergunning

Steungroep Vrouwen Zonder 
Verblijfsvergunning

E2

Verzet tegen discriminatie van mensen met ziekten 
en met handicaps

workshop Verzet tegen discriminatie van mensen met ziekten en met handicaps. ‘Geneticalisering’ schrijft steeds meer sociale 
problemen toe aan ‘de genen’. Hoe zetten we tegenover deze medische visie een sociale visie?

Werkplaats Biopolitiek E5

Voedsel van ver: wat maakt het (un)fair? workshop Voedselexport uit een ontwikkelingsland kán concurreren met voedselproductie voor de lokale bevolking. Waar let 
FairFood op bij het beoordelen van de ‘fairness’? Spreker Eelco Fortuijn (directeur FairFood)

FairFood T19

	 14.00-14.30	 -	Zaterdag	20	mei	 -	Pauze	

Cultuur en muziek cultuur/muziek Muziek en theater in de Refter en op het buitenterrein. Refter

	 14.30-15.45	 -	Zaterdag	20	mei	

26.000 gezichten (10 min) filmprogramma Serie portretten van minderjarige asielzoekers. C13

Al Nakba Archive (45 min) filmprogramma Het Al Nakba Archief legt de verhalen vast van de inwoners van Palestijnse vluchtelingenkampen in Libanon. C13

Asbest: nationaal en internationaal seminar Honderdduizenden mensen verloren het leven door blootstelling aan asbest. In de EU is asbest inmiddels verboden, 
maar in de derdewereld gaat het gebruik op grote schaal door. Een wereldverbod is dringend nodig. Sprekers Bob 
Ruers, Tinka de Bruin.

Werkgroep Sociale Globalisering, 
Comité Asbestslachtoffers in 
Nederland.

T18

De actuele situatie in Palestina seminar Hoe is het dagelijks leven voor Palestijnen in de bijna 40 jaar lang bezette gebieden? Wat zijn actuele ontwikkelingen? 
Hoe de vooruitzichten op een rechtvaardige vrede met een volledig einde van de bezetting conform het VN-besluit over 
de ‘apartheidsmuur’?

Nederlands Palestina Komitee 
(NPK), SAP/Grenzeloos; IS, PGN, 
UCP

T23
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Democratisering in het Onderwijs seminar Democratisering in het onderwijs gaat zowel leerlingen, docenten als de politiek aan. Verschillende partijen wisselen 
van gedachten over een praktische, gezamenlijke visie op dit onderwerp.

Werkgroep Sociale Globalisering, 
ROOD en LSVB

C17

Een ander Europa is mogelijk: Europa na het 
referendum

seminar We willen een ander Europa, maar wat moet er dan anders? Hoe ziet een sociaal en duurzaam Europa eruit? 
Verschillende visies op een ander Europa. Met Henk van der Kolk, Frank Kohler, Harry van Bommel, Joost Lagendijk (ovb), 
Willem Bos e.a.

Attac, Initiatiefgroep Ander 
Europa, FNV/Bondgenoten, 
Milieudefensie, Werkgroep 
Sociale Globalisering, Wg. Europa 
GroenLinks

C16

Bereik jij je idealen? Sturen op je doelstellingen workshop Ideele organisaties worden steeds vaker beoordeeld op het behalen van hun doelstellingen en transparantie. Maar hoe 
krijg je dat boven tafel? Vof De Verandering heeft instrumenten ontwikkeld om hiermee aan de slag te gaan. Aan de 
orde komt de maatschappelijke jaarrekening. 

De Verandering T22

Bolivariaanse Alternatief workshop In vele landen van Latijns Amerika en de rest van de wereld, beschikt een kleine elite over grote rijkdommen terwijl het 
merendeel van de bevolking in armoede leeft. Deze elite controleert bovendien de politiek en de massamedia.

Juntos Podemos Más T21

Bouw je eigen economie workshop Een stad als Nijmegen kan zijn voedsel grotendeels uit de omgeving halen. Regionale afvalverwerking, hergebruik van 
bouwmaterialen en energie-opwekking. Minder transport, meer eigenmacht. Met Louis de Jel en Willem Hoogendijk

Stichting Aarde E6

Congo’s Newsroom workshop Theaterstuk. Toegang tot onafhankelijke media is een belangrijk ingrediënt voor een goed werkende democratie. In 
Congo is dit ver te zoeken. 

Nederlands Instituut voor 
Zuidelijk Afrika

E1

Consumer governance, basis voor duurzame 
globalisering.

workshop Consumer governance gaat over eigenbelang! Op korte en op lange termijn. Kiezen voor kwaliteit, fair trade en 
duurzaam overleg. Als je goede produkten en diensten kiest verdwijnt vanzelf de markt voor de mindere en de slechte 
produkten en komt duurzaamheid weer terug. 

vrijeconsumenten.nl E7

Cultural workers in the EU workshop Workshop in English. Over de eisen die ingewilligd moeten worden, wil de Europese markt ook voor de sectoren cultuur 
en audiovisueel op een sociale manier gaan werken. Sprekers o.a. Lucia van Westeraak, voorzitter FNV KIEM

FNV E3

De Grote Energie Verdeeldoos workshop Antwoorden zoeken op vragen over eerlijke energieverdeling in de wereld. Met sprekers uit het Zuiden. Wise T19

De klimaatvriendelijke bank: van olie naar duurzaam workshop Investeringen van banken zijn nodig om de wereld van duurzame energie te voorzien. Sommige Amerikaanse banken 
zijn al klimaatvriendelijk. Hoe scoren de Nederlandse banken? Welke banken investeren duurzaam? En wat kan je als 
klant doen? Donald Pols, campagneleider Klimaat & Energie 

Milieudefensie T20

Een mondiaal basisinkomen workshop Armoede kan niet worden uitgebannen door ontwikkelingssamenwerking of handel. Een concreet alternatief waarop de 
beweging zich kan richten is een ecologisch gefinancierd mondiaal basisinkomen. Spreker: René Heeskens.

Global Basic Income Foundation T25

Gelijk werk - gelijk loon workshop Voorbeelden van de effecten op werkgelegenheid en inkomen als werknemers uit de Oost-Europese EU-landen onder de 
prijs gaan werken. Ook mensen uit Polen komen hierover aan het woord. Sprekers o.a. Henk van der Kolk, voorzitter FNV 
Bondgenoten.

FNV E9

Gentech-voedsel: wat te doen? workshop Aan de hand van fragmenten uit de film ‘The Future of Food’ een introductie over gentech-voedsel. Deze workshop sluit 
aan bij ‘Gentech-landbouw: De stand van zaken’ en biedt een brede variëteit aan strategieën en alternatieven. M.m.v. 
Consumentenvereniging Goede Waar & Co en anderen.

A SEED Europe E11

Geweld/geweldloosheid workshop Hoe kan geweldloosheid ingezet worden als middel tegen de neoliberale overheersing? De Gemeenschap T29

Het afdwingen van MVO bij multinationals via 
consumentenmacht

workshop In deze workshop wordt de consumentenraad als nieuw instrument van consumentenmacht toegelicht en geevalueerd. 
De eerste ervaringen zijn opgedaan door de PEACE-Consumentenvereniging en Afroneth met de vorming van een 
consumentenraad bij een werkmaatschappij van Heineken in Afrika. 

PEACE-Consumentenvereniging, 
Afroneth

E12

Het Wereld Sociaal Forum en de oproep van 
Bamako: Welke strategie voor de anders-
mondialiseringsbeweging?

workshop Bespreking van de jongste ‘polycentrische’ bijeenkomsten van het WSF. Discussie over ‘de oproep van Bamako’. 
Heeft het WSF een programma nodig? De toekomst van de fora: met welke strategie? Met Francine Mestrum (Attac 
Vlaanderen), Peter Waterman, Samir Amin.

Attac Vlaanderen, NIGD (New 
Initiative for Global Democracy) 
en XminY

T27

Nederland: de smerige draaischijf van Europa workshop Het kabinet pompt miljarden in de Tweede Maasvlakte, Schiphol en extra asfalt. Maar kunnen we niet beter investeren 
in sectoren die minder smerig zijn en wellicht meer werkgelegenheid opleveren? Agnes Jongerius (FNV), Frank Köhler 
(Milieudefensie) en Innovatieprofessor Alfred Kleinknecht .

Milieudefensie C14

Onbeantwoorde vragen. Op zoek naar de waarheid 
achter 9/11

workshop Een overzicht van de uitgebreide kritiek op de officiële versie van 9/11. We zullen veel dvd-fragmenten vertonen. 
Vervolgens willen we bekijken wat de actieperspectieven zijn voor een 9/11 Truth Movement in Nederland.

Elf september onderzoeksgroep E5

Reïntegratie- en Arbeidsmarktbeleid workshop Aan de hand van een analyse van de huidige situatie en de knelpunten die werkzoekenden ervaren, criteria  formuleren  
voor een ander reïntegratie- en arbeidsmarktbeleid.

Licht op Reïntegratie T28

Van lokaal naar mondiaal en vice versa workshop Er zijn vele groepen die bij COS’sen advies vragen over het opzetten of steunen van projecten in ontwikkelingslanden. 
Betrokkenheid en concreet iets willen doen zijn daarin de motivatie. Moeilijk is de link te leggen met eigen gedrag als 
consument of producent. Sprekers: Moniek Kamm, Ans Ursem, Martha Klein

COS Nederland, vereniging 
van centra voor internationale 
samenwerking, COS Gelderland

T30

Verruim je blik - ICT project in Senegal workshop Na een projectpresentatie met foto’s en film volgt een interactieve workshop waarin de jongeren en de bezoekers 
samen bedenken aan welke voorwaarden kleinschalige ontwikkelingshulp moet voldoen om succesvol te zijn. Met 
Deelnemers van de Xplore groepstage

Communicado E2

Versterking positie van flexwerkers onderkant van 
de arbeidsmarkt

workshop Een groeiende groep werkers verkeert in een kwetsbare positie. Illegalen, maar ook anderen. Hoe kunnen vakbonden en 
andere organisaties samenwerken, wat zijn mogelijke methodes, partners? 

OKIA, FNV en anderen E8

Wie voedt de wereld? workshop Aan de hand van fragmenten uit de film ‘We feed the World’ discussie over de voedselproductie. Is er plaats voor 
duurzame landbouw? Wat maken internationale handelsafspraken en regels uit? Wat te doen?  

Platform Aarde Boer Consument, 
Boerengroep Wageningen, en 
Werkgroep Landbouw en Armoede

E4

	 	 15.45-16.15	 -	Zaterdag	20	mei	 -	Pauze

Okapi Rivival cultuur/muziek Swingende muziek en sensuele dans uit Congo over liefde, vrede en solidariteit. Refter

	 16.15-17.30	 -	Zaterdag	20	mei	

Why Close The G8  (15 min) filmprogramma Waarom de G8 en wereldbank geen oplossingen bieden. C13

This is what democracy look likes (60 min) filmprogramma Het verhaal van de inmiddels legendarische protesten rond de WTO top in Seattle november 1999 C13

Het bewust creëren van een vijandsbeeld als 
onderdeel van de oorlogsstrategie

seminar De achterliggende agenda van de hetze tegen Arabieren/Moslims. Wat zei het Project for a New American Century 
over een vijandsbeeld? Welke rol spelen de media? Wat is het praktische gevolg voor mensen in het Midden-Oosten en 
migranten in Nederland? Vier sprekers uit Arabische wereld en discussie. 

Vrijwillige Internationale Aktie, 
Nederlands Palestina Komite, 
Komitee Marokkaanse Arbeiders 
in Nederland, TNI

T26

Macht, sociale bewegingen en politieke strategieen seminar Er zijn wereldwijde protesten tegen neoliberale globalisering en oorlog, maar fundamentele veranderingen zijn nog 
niet bereikt. Welke strategieën zijn nodig? Wat is de rol van politiek? Sprekers: Walden Bello (Focus on the Global South), 
Gemma Galdon (TNI), Peyman Jafari, (IS), Alexandra Slutzky (HIJOS)

Internationale Socialisten, 
Transnational Institute (TNI), 
HIJOS

C14

Minder dwang, meer zorg in de GGZ seminar Open debat met bijdragen van (ex-)cliënten, familieleden, hulpverleners, politiek en een afsluitend optreden van MC 
RIAGG. Thema’s: Nederlandse GGZ en Actieplan terugdringen van dwang, de Europese situatie en wat we nu concreet 
kunnen doen om de GGZ te verbeteren. Sprekers: o.a. Aart-Jan Vrijlandt, Clemens Huitink, Bert van der Werf, Jan 
Verhaegh, Jolijn Santegoeds. 

Actiegroep Tekeer tegen de 
isoleer!, Clienten Centrum 
Limburg, Stg. Time-Out, en 
anderen.

C16

Birma, bedrijven en mensenrechten workshop Benieuwd naar het effect van Europese handel op mensenrechten en milieu in Birma? En wat je zelf kunt doen om deze 
situatie te veranderen? Kom naar de workshop van Burma Centrum Nederland! Met Peter Ras, coordinator BCN

Burma Centrum Nederland T24

Een gezamenlijke agenda van boeren en arbeiders 
in Noord en Zuid tegenover liberalisering in WTO 
en EU

workshop Is het mogelijk zowel boeren, arbeiders in industrie en diensten, als natuur en milieu te beschermen? Sprekers: Gerrit 
Roos, Martin Siecker, Wouter van Eck, Rian Fokker, Joop de Koeijer, Guus Geurts.

Platform Aarde Boer Consument, 
FNV, Milieudefensie, Novib, Neder-
landse Akkerbouw Vakbond, XminY

T21

Het Palestijnse verzet ondersteunen: geweldloos 
actievoeren in Palestina

workshop De ISM is een door Palestijnen geleide beweging van internationale vrijwilligers. Met geweldloze acties ondersteunen 
wij het verzet tegen de Israëlische bezetting. Sprekers Sylvia Seebregts en Christine Grefer.

ISM Nederland, Nijmeegs 
Palestina Komitee

E12

Hoe worden we als burgers actief? workshop Wat is de rol van de vrije burger bij het tot stand brengen van maatschappelijke verandering? Zoektocht naar een 
authentieke interactie tussen politiek, economie en cultuur. Hoe kun je innerlijke krachten vinden om veranderingen 
aan te gaan?

Sociaal Initiatief Nederland T29

Honderd jaar FNV: hoe verder tegen neoliberale 
afbraak?

workshop De neoliberale afbraak stelt de FNV voor een uitdaging. De strijd aangaan of polderen? Moet de bond zich ook met brede 
maatschappelijke thema’s bemoeien? Sprekers: Wim Bermond (actiecomite Brandweer Amsterdam), Sjaak van der 
Velden (IISG), Bart Griffioen (IS)

De Maat Is Vol T25

9
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Houd drinkwater publiek - ook over de grens workshop Nederlandse drinkwaterbedrijven worden aangespoord in het buitenland commerciële activiteiten op te zetten. 
Gaan Nederlandse drinkwaterbedrijven in ontwikkelingslanden als private watermultinationals in spé opereren?  Met 
Vandana Shiva.

Corporate Europe Observatory 
(CEO)

T20

Inheemse volken in verzet tegen de gevolgen van 
economische globalisering

workshop Wat zijn de gevolgen van economische globalisering voor inheemse volken? Hoe kunnen we tegenwicht bieden? De 
workshop focust op de onlangs gestarte campagne Speaking4Earth. 

Nederlands Centrum voor 
Inheemse Volken

E6

Iran: de volgende oorlog? workshop Het overgrote deel van de media suggereert dat Iran een kernwapenprogramma heeft. Dat is onjuist. Desalniettemin 
is al een jaar lang een proces gaande dat kan escaleren tot een nieuwe oorlog. Peyman Jafari (Campagne Geen Oorlog 
Tegen Iran), Karel Koster (Project on European Nuclear Non-proliferation) 

VD AMOK, Campagne Geen 
Oorlog Tegen Iran,  Platform 
tegen de nieuwe oorlog

E5

Jongeren zijn de toekomst workshop Jongeren bekender te maken met beleidsstukken en -uitvoering. Met Peter Matthijssen,  Steven v/d Berg e.a. Stichting F.L.O.W, Future 
Learning Other Wise

E3

Jongerenorganisaties en het Nieuw Links in Latijns-
Amerika

workshop Interactieve workshop met Latijns-Amerikaanse en Nederlandse jongeren over alternatieven voor het neoliberalisme. 
Met activisten uit Brazilie, Bolivia en Nederland.

Ojalá, Jongerenorganisaties uit 
Brazilie en Bolivia

E1

Landbouw, voeding en gezondheid workshop Ir. Anton Nigten (Bellamy) vertelt over landbouw, voeding en gezondheid. Over de problemen en de oplossingen. 
Verarmde landbouwgrond als gevolg van het winst- en toeeigeningssysteem brengt slechte voeding voort, en daarmee 
slechte volksgezondheid. 

Sociale Databank Nederland, St. 
Grondvest, Ec

T22

Lokale geschiedenis van sociale bewegingen workshop In deze workshop willen we de sociale bewegingen bestuderen aan de hand van de levens van een aantal lokale 
sleutelfiguren. Het Paffencollectief is een groep historici die onderzoek doet naar sociale bewegingen.

Paffencollectief T28

Mensenrechten onder druk door 
terrorismebestrijding

workshop Nieuwe wetgeving op het terrein van terrorismebestrijding zet mensenrechten onder druk. Buro Jansen & Janssen T23

Mensenrechten voor Inheemse Volkeren workshop Toespraak over de strijd voor zelfbeschikking van de Inheemse volkeren. Sprekers: Neris Juliao, Ramona Quiroga, Cesar 
Mercedes

Stichting Venezolaanse 
Indiaanse gemeenschap

T19

Multicultureel? De onzichtbaarheid van wit workshop We gaan in op de raciale of etnische positie van witten, een groep die in Nederland onzichtbaar lijkt. Specifiek zullen we 
kijken naar witte dominantie, witte privileges en de betekenis van wit-zijn in Nederland.

St. Zami, V-mania (jonge 
vrouwen netwerk

T27

North-South Crossroads - a world in transition workshop Een masterclass over de kapitalisch-imperialistische verschuiving op wereldschaal en de gevolgen daarvan voor de 
verhouding tussen Noord en Zuid. Samir Amin is directeur van het Third World Forum en sinds 2001 betrokken bij het 
Wereld Sociaal Forum. 

Global Civilians Network T18

Pardon voor Vluchtelingen workshop Workshop om activiteiten op touw te zetten die bijdrage aan de verbetering van de situatie van vluchtelingen die in de 
toekomst mogelijk in aanmerking komen voor een Algemeen Pardon. Sprekers: J. van der Hoeven, I.Bloemraad, J. Kuiters 

ASKV Amsterdam C17

Psychologische oorlogvoering workshop Zelfs alerte, bewuste mensen leven in een droomwereld. Een droomwereld die veel doelgerichter wordt gecreëerd 
dan je zou denken, met als doel: manipulatie en controle. In de lezing wordt getoond hoe de publieke opinie wordt 
beinvloed. Met Micha Kuiper.

Nederlands Platform 
Gentechnologie, Stichting het

E4

Strategie voor een ander Europa workshop Deze workshop is een strategisch vervolg op het seminar: ‘Een ander Europa is mogelijk, Europa na het referendum’. 
Wat zijn gezamelijke actiepunten en hoe kunnen we ons daarvoor inzetten? Met medewerking van Attac, CEO, Comite 
Euromarsen, Comite Grondwet Nee, Eurodusnie, Stichting Zora, TNI, XminY

Attac, Initiatiefgroep Ander 
Europa, FNV/Bondgenoten, 
Milieudefensie, Wg. Sociale 
Globalisering, Wg. Europa 
GroenLinks

E11

‘Tell the Stories’. Niet vertelde verhalen uit 
Palestijnse en Israelische gebieden. De rol van 
vrouwen als vredestichters en nieuwsmakers

workshop Aandacht voor de vredesprocessen tussen de Israëlische en Palestijnse bevolking en voor draagvlakversterking in 
Nederland. Sprekers Nayla Khalil (Palestijnse); Saskia Adriaens (journalist) en Margriet Callenbach (begeleider van het 
vredeskleed).

COS Utrecht, CORDAID en COS 
Nederland

T30

Vreedzaam Europa workshop Europa heeft de laatste jaren steeds meer trekken gekregen van een militaire onderneming. In deze workshop bekijken 
we hoe een vreedzaam Europa gerealiseerd kan worden. Met Henk Zandvliet (NEAG), Jan Schaake (Kerk en Vrede), Anjo 
Kerkhofs (WILPF), Cobby Meyboom (WILPF)

Kerk en Vrede, WILPF E7

Vrouwen met geweldservaringen workshop Workshop met dvd en video over vrouwen met geweldservaring in de breedste zin van het woord. Relatie met vrouwen, 
armoede en geweld.

Stichting Time-out, samen met 
Tekeer tegen de Isoleer

E2

Wat verliest Nederland bij de aderlating van 
uitgezette mensen?

workshop Wat zijn de economische gevolgen van massale uitzetting? Het asielbeleid vanuit economisch oogpunt bekeken. Met 
beeld- en cijfermateriaal. Wat kunnen we ondernemen? 

Global Civilians Network E8

What about the World Bank workshop Presentation of the World Bank Disinvestment campaign as a local strategy to call for World Bank debt cancellation and 
an end to environmentally and socially disruptive project financing. Speakers: Anuradha Mittal (Executive Director of the 
Oakland Institute), Filka Sekulova (A SEED Europe)

A SEED Europe E9

	 	 17.30-18.00	 -	Zaterdag	20	mei	 -	Pauze

Cultuur en muziek cultuur/muziek Verschillende culturele activiteiten in de Refter en op het buitenterrein. Refter

	 18.00-19.15	Zaterdag	20	mei

Fog of War (100 min) filmprogramma Documentaire over oud VS-minister van defensie Robert McNamara. C13

Anders rekenen: een noodzakelijke voorwaarde voor 
ander beleid

seminar De Macro Economische Verkenningen (MEV) van het Centraal Planbureau geven jaarlijks de marges van het beleid aan. 
Sociale en ecologische schade worden echter niet meegerekend. Met politici en deskundigen wordt een alternatief 
bediscussieerd. (vervolg van discussie op vorig NSF)

Voor de Verandering, Attac en 
XminY Solidariteitsfonds

E3

Latijns Amerika en een nieuw scenario seminar Chili: een vrouw aan het macht. Veranderingen? Mercosur. Bolivia. Evo Morales en de nieuwe uitdagingen, energie, Coca. 
ALCA versus ALBA. Van Venezuela naar Argentinie. Energetische Ring. Cuba en zijn economische partners.

Sonido, Bolivia iniciatief, Juntos 
podemos, Frente Amplio

T18

Millenniumdoelen voor Nederland 2015 seminar Millennium Doelen voor Nederland: hoe zou Nederland er in 2015 uit moeten zien en wat kunnen we daaraan doen? 
Sylvia Borren (directeur Novib), Anja Jongbloed (hoofdbestuurder FNV Bondgenoten) e.a.

Oxfam Novib, Milieudefensie, 
Humanitas, FNV e.a.

C14

Palestina/Israel: Geen Vrede zonder Gerechtigheid seminar Israel’s bezetting van Palestijns grondgebied gaan onverminderd door. De discriminatie van Palestijnen in Israel ook. 
Israel negeert VN-besluiten. Hoe bereiken we dat de Palestijnen eindelijk hun rechten verkrijgen? Sprekers Mustafa 
Barghouthi, Michel Warschawski, e.a.

Nederlands Palestina Komitee 
(NPK), SAP/Grenzeloos, IS, PGN

C16

Actieve solidariteit met Latijns-Amerika workshop Door diverse vrijhandelsovereenkomsten worden grote gebieden, gemeenschappen en culturen in Latijns-Amerika 
bedreigt. Hoe kunnen we vanuit Nederland directe ondersteuning bieden? Met Christiaan Verweij (Grassroots Projects) 
en Pablo Eppelin (Noticias).

Grassroots Projects, Noticias E6

Actie voor een ander Europa workshop Terugblik op acties rondom Haven- en Dienstenrichtlijn. Wat kunnen we leren? Hoe voorkomen we verdere uitwassen 
van de liberaliseringsagenda? Hoe staan we tegenover het vrij verkeer van werknemers uit nieuwe EU-lidstaten (de 
discussie over ‘de Polen’)? Nieuwe acties. Spreker: Harry van Bommel.

Werkgroep Sociale Globalisering, 
FNV (onder voorbehoud)

E9

De onrechtvaardige schuld van Congo workshop Kan Congo zich ooit vreedzaam en duurzaam ontwikkelen zolang de westerse industrielanden en de internationale 
financiële instellingen de aflossing van miljarden schuld blijven eisen? Wij gaan op zoek naar actie.

congo-ned T20

Dilemma’s bij sociaal verantwoord bankieren workshop Interactieve workshop: deelnemers debatteren over wel of niet beleggen in gepresenteerde bedrijven. Het gaat om 
werkelijke dilemma’s in de beoordeling van ketenverantwoordelijkheid. Met Dorine Putman-Devilee.

ASN Bank T25

Equal Rights for American Indian Prisoners workshop A discourse on Civil Rights and Equal rights for American Indian (US) prisoners in practicing traditional religion and 
medicine. Sprekers Elija van den Berg w.s. Bob Robideau (Anishi)

Renegade Artists Present T28

EU-dwang op de liberalisering van huren? workshop Volgens EU-commisaris Neelie Kroes is Nederland verplicht een groot deel van de huurmarkt te liberaliseren. Maar is dat 
wel zo? Hoe zit het in andere landen? Met Dagmar Letanche (vice-voorzitter Huurdersvereniging Amsterdam) Mariá van 
Veen (directeur Woonbond)

Huurdersvereniging Amsterdam T21

Het einde van de parlementaire democratie workshop Het westers kapitalistisch systeem wordt afgelost door een niet-blanke samenleving. De elite-samenleving van de VS en 
Europa (parlementaire democratie) maakt plaats voor een horizontale organisatievorm

Nijmeegs Platform T27

Is er een ‘andere wereld’ mogelijk binnen het 
kapitalisme ?

workshop Het vraagstuk is niet alleen of ‘een andere wereld mogelijk en noodzakelijk’ is. Het gaat vooral om de vraag om wélke 
wereld je wil, en hoe die opgebouwd kan worden.

Wereldrevolutie E11

Links en de (politieke) islam workshop Hirsi Ali roept links op om samen ‘de Verlichting te verdedigen tegen moslimfundamentalisten’. Een deel van links 
geeft daaraan gehoor, een ander deel kijkt toe terwijl moslims steeds meer in de verdrukking komen. Wat te doen? Met 
Mohamed Rabbae (GroenLinks), Anja Meulenbelt (SP), Peyman Jafari (IS)

Samen Tegen Racisme E4

Linkse Samenwerking workshop De drie linkse PJO’s over de mogelijkheid en wenselijkheid van linkse samenwerking. DWARS, ROOD, Jongeren in de SP 
en Jonge Socialisten

E1
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Mannelijkheid anno 2006, uitsluitingmechanisme of 
uitdaging?

workshop De westerse maatschappij wordt gedomineerd door de blanke man van 35+ en een bepaalde vorm van mannelijkheid. 
Dat leidt tot uitsluiting van andere normen en andere mensen, vrouwen bijvoorbeeld. Wat houdt anno 2006 die 
‘mannelijkheid’ in? Sprekers o.a. Agnes Jongerius - voorzitter FNV

FNV T19

Mix en match: diversiteit in organisaties workshop De deelnemers aan de workshop krijgen op een interactieve manier inzicht in de kracht van diversiteit en de 
meerwaarde die dat heeft voor een organisatie. Sprekers: Cora van der Waal en Anneke Kuijk 

Vrouw en Milieu T30

Radio- en Televisie voor een duurzame wereld workshop Een praktische workshop waar deelnemers worden uitgedaagd een voorstel te maken voor een programma over 
mondiale verhoudingen, mensenrechten of een duurzame wereld. Met Programmamaker & Presentator LLiNK

Llink E5

Rechten voor illegalen: wat kunnen we bereiken? workshop Tijdens deze workshop wordt aandacht besteed aan de rechten van illegalen, en worden initiatieven uitgewerkt om 
deze rechten te verwerven.

Stichting LOS, OKIA en 
Searchweb

T26

Tegen-strategieen en alternatieven voor het 
Amerikaanse imperium

workshop Wat is de strategie van het Amerikaanse imperium, in het bijzonder in het Midden Oosten? Is er sprake van 
‘imperialisme’ of ‘empire’? Wat is de rol van Europa en China? Welke strategieen kunnen de sociale bewegingen volgen? 
Sprekers: Samir Amin (Thirld World Forum), Pepijn Brandon (IS)

Internationale Socialisten T29

Toegang tot zorg workshop Het nieuwe zorgstelsel is overgeleverd aan de grillen van de markt en heeft haar eigen uitsluitmechanismen: een korte 
analyse. Ruimte voor alternatieven, zoals de presentietheorie die tijd nemen in de zorg centraal zet.  Yosé Höhne-
Sparborth en Erik Vanobbergen (Geneeskunde voor het Volk)

Nijmeegs Platform Biopolitiek, 
Geneeskunde voor het volk, 
Religieuzen voor Gerechtigheid 
en Vrede

T24

Vrijplaats Governance workshop De vrijplaats Governance is een plaats om met elkaar in gesprek te gaan over vernieuwende samenwerking tussen 
bedrijven, bewegingen, maatschappelijke organisaties en overheden rond actuele maatschappelijke vraagstukken. 
Sprekers Julien Haffmans, Jurgen van der Heijden e.a.

Vrijplaats Governance E12

Vrouwensolidariteit voor vrede en vrijheid workshop Onze doelstelling is een permanente netwerk van solidariteit en samenwerking op te bouwen tussen vrouwen in West 
en Oost.

Internationale Vrije Vrouwen 
Stichting

E2

Zijn marxisme en communisme alternatieven voor 
de kapitalistische barbarij ?

workshop In 1989, met het neerhalen van de Berlijnse muur, werd wereldwijd een campagne ontketend over de ‘dood van het 
communisme’. Vandaag zoekt een nieuwe generatie naar een maatschappelijk alternatief en naar de sociale krachten 
die de wereld kunnen veranderen.

Wereldrevolutie T22

	 19.15-20.00	 -	Zaterdag	20	mei	 -	Pauze

Cultuur en muziek cultuur/muziek Verschillende culturele activiteiten in de Refter en op het buitenterrein. Refter

	 20.00-21.15	 -	Zaterdag	20	mei

26.000 gezichten (5 min) filmprogramma Serie portretten van minderjarige asielzoekers. E4

Bullshit (71 min) filmprogramma Documentaire over Vandana Shiva E4

Religie, racisme en de vrijheid van meningsuiting plenair De commotie over de cartoons in het Deense blad Jyllands-Posten werd door sommigen afgeschilderd als een nieuwe 
episode in de ‘oorlog der beschavingen’, tussen het westen en moslims. Is het vrije woord in het geding? Is er sprake van 
een nieuwe vorm van racisme richting moslims? Sprekers: Robert Fisk (journalist The Independent), Mohamed Rabbae 
(Genoeg is Genoeg), Mustapha Laboui (FNV), Famile Arslan (advocate), Miriyam Aouragh (Samen Tegen Racisme)

Refter

De strategie van Lissabon, de uitwerking ervan 
in Nederland, Duitsland en Belgie en het verzet 
daartegen in die landen

seminar In de EU zijn afspraken gemaakt over flexibilisering van de arbeidsmarkt en bezuinigingen op de sociale zekerheid. 
Hoe wordt die zgn Lissabon-strategie nationaal uitgewerkt en hoe is verzet georganiseerd (geweest)? Sprekers uit 
Nederland, Duitsland en Belgie

Euromarsen tegen werkloosheid, 
armoede, uitsluiting

E3

A better future for Palestine workshop Aan het woord komen o.a. verschillende leden van ROOD die Palestina het afgelopen jaar bezochten. Kom ook en help 
mee bouwen aan een betere toekomst voor Palestina!

ROOD, jongeren in de SP E7

Alternatieven voor de WTO: hoe strategisch 
aanpakken?

workshop Wanneer stopt de WTO met verder de weg op te gaan van onduurzame en oneerlijke handel ten dienste van 
multinationals?  Hoe komen de alternatieven op de politieke en publieke agenda? 

XminY Solidariteitsfonds, 
Voor de verandering, SOMO, 
GATSplatform,

E5

Burgervredeswerk in Afrika workshop In Afrika zijn veel conflicten die samenhangen met economische belangen en etnische verschillen. EIRENE Nederland en 
anderen proberen deze conflicten op een geweldloze manier op te lossen. Toelichting op ons burgervredeswerk. 

EIRENE-Nederland E8

Creativiteit en activisme workshop Activisten en kunstenaars presenteren hun werk. Gevolgd door open debat met als thema: hoe kan creativiteit en 
activisme toegepast worden in de openbare ruimte? Met o.a. Rob van Kranenburg.

Vrij Media Collectief E9

Getuigen van Moed workshop Peace Brigades International zendt vrijwilligers uit naar conflictgebieden waar ze mensenrechtenactivisten begeleiden 
die bedreigd worden. Teruggekeerde vrijwilligers vertellen over de situatie in de conflictgebieden en hun ervaringen.

Peace Brigades International 
- landengroep Nederland

E6

Kinderarbeid workshop Workshop in het kader van de campagne ‘stop kinderarbeid, school de beste werkplaats’ FNV, FNV Jong en Hivos E12

Macht van bedrijven aan banden workshop Wat hebben Shell, ABN AMRO, Worldwood en ING gemeen? Het zijn bedrijven die  internationale afspraken niet 
respecteren als ze in zuidelijke landen opereren. Sprekers: Asume I. Osuoka (Nigeria), Dmitry Lisitsyn (Rusland, ovb), Kris 
Douma (PvdA Tweede Kamerlid) en Kees Vendrik (Groenlinks Tweedekamerlid)

Milieudefensie, MVO platform E1

Nucleaire ontwapening: nog steeds bittere 
noodzaak

workshop Er bestaan nog steeds immense kernwapenarsenalen uit de Koude Oorlog, inclusief de kernwapens op Nederlandse 
bodem. Burgemeester Akiba van Hiroshima startte in 2003 de campagne ‘Burgemeesters voor Vrede’. Deze workshop 
gaat over de campagne voor volledige nucleaire ontwapening.

VD AMOK, PENN/Nl / Kernwapen-
overleg/ Steuncampagne 
 Burgemeesters voor Vrede

E10

Seksualiteit en gendervrijheid: plaats genoeg op 
deze wereld!

workshop Deze wereld is groot genoeg voor al onze werelden, of je nu in Allah gelooft of queer doet. Het doel van deze workshop/
dialoog is te kijken voorbij de grenzen van het Nederlandse model van homo-emancipatie. Want dat model is echt niet 
de enige ‘ware weg’. Peter Drucker, Samia Amrani & Joli(e) Ghianni

Grenzeloos/SAP, Stichting 
Yoesuf & Noodles

E2

Word correspondent voor de onafhankelijke media workshop Je kunt heel goed zelf een bijdrage leveren aan een onafhankelijke  en/of alternatieve nieuwsvoorziening, door gebruik 
van eigen kennis, talent, motivatie, het aanleren van vaardigheden en samenwerking. Neem je schrijfblok/camera/
recorder mee!

Sociamedia E11

	 21.15-01.00	 -	Zaterdag	20	mei	 -	Feest

Zuco 103 / Mala Vita cultuur/muziek Spetterend feest met Zuco 103 en Mala Vita! Een DJ sluit de avond af. Refter

Programma	zondag	21	mei	-	aula	op	universiteitsterrein,		comeniuslaan,	nijmegen.

	 	 12.00-13.15	 -	Zondag	21	mei

Winst voor links, gaat het tij keren? seminar Winst voor links bij de verkiezingen. Maar gaat het tij ook keren in Nederland? Komt die ‘andere wereld’ die we willen al 
dichterbij? Een scherp debat tussen bekende activisten en politici over de strategie voor een ander Nederland.

Platform Keer het Tij A1

Seminar werkgroepen: Duurzame en vreedzame 
globalisering en Strategie en alternatieven

seminar Seminar voor de NSF-werkgroepen ‘Duurzame en vreedzame globalisering’ en ‘Strategie en alternatieven van de 
andersglobaliseringsbeweging’. Ruimte om de resultaten van de zaterdagworkshops te bundelen en suggesties te 
doen voor acties in de toekomst.

Nederlands Sociaal Forum A5

Alternatieve media/media activisme: De weg vooruit! workshop Een workshop waarin we met diverse mediaactivisten en alternatieve mediainitiatieven bekijken hoe we ons verder 
kunnen ontwikkelen. Hoe bereiken we een grotere massa? Wat zijn ‘alternatieve’ media eigenlijk? Wat voor inititieven 
kunnen opgezet worden om verder te komen?

Vrij Media Collectief A6

How to get at an overall global alternative project workshop Masterclass door Samir Amin over de vraag hoe basisgroepen uit alle delen van de wereld kunnen samenwerken aan die 
‘andere wereld’. Speciale aandacht voor basisgroepen in de derde wereld. Samir Amin is directeur van het Third World 
Forum en sinds 2001 betrokken bij het Wereld Sociaal Forum. 

Global Civilians Network A2

Offensieve strategieën op de werkvloer - leven, werk 
& gezondheid

workshop Stress op het werk:  de druk loopt op, mensen breken. Wat doen we er aan? Ervaringen uit Brazilië en Duitsland worden 
gedeeld en strategieën voor Nederland ontwikkeld. 

Transnationals Information 
Exchange (TIE Netherlands)

A3

Open ruimte workshop Open ruimte A4

	 13.30-14.45	 -	Zondag	21	mei

Krachten en zwaktes van het Nederlands 
maatschappelijk middenveld

seminar Op inititiatief van de Nieuwe Dialoog is de Civil Society Index voor het Nederlandse maatschappelijk middenveld bepaald 
wat betreft: structuur, omgeving, normen en waarden en invloed. Wat kunnen we daaruit leren? Met Sylvia Borren, 
Samir Amin.

Oxfam Novib, Nieuwe Dialoog, 
Milieudefensie, St. Vluchteling

A1

Nooit meer kernenergie in Nederland! seminar Nu het kabinet hardop mijmert over meer kernenergie, is het de hoogste tijd om de spandoeken en het ‘lachende 
zonnetje’ weer uit het vet te halen. 

WISE, FNV, Stichting Natuur en 
Milieu, Greenpeace

A2
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Tijdens het Nederlands Sociaal Forum is het niet 

allemaal politiek wat de klok slaat. Bij een beweging 

voor een andere globalisering hoort ook een andere 

cultuur.

Op zaterdag 21 mei kun je op verschillende 

momenten genieten van muziek die je niet zo snel 

op MTV zult treffen. Luister in de pauzes tussen 

de workshop naar de Congolese klanken van Okapi 

Rivival of de muzikale waanzin van Grassmoawer 

14. En zaterdagavond dansen op de klanken van 

Zuco 103 en Mala Vita!

Mochten de meningsverschillen in de workshops 

nou te hoog oplopen, dan kun je even afkoelen bij 

een van de permanente culturele acts op of rond het 

Erasmusplein. 

Of bekijk ons uitgebreide filmprogramma. Michael 

Moore bewees met ‘Bowling for Columbine’ 

en ‘Fahrenheit 9/11’ dat je met een kritische 

documentaire meer bezoekers kunt trekken 

dan met een Hollywood miljoenenproductie. 

Het documentairefestival IDFA trekt ieder jaar 

méér bezoekers. LliNK, de kleinste omroep 

met de grootste idealen, heeft een plek op de 

publieke omroep weten te veroveren. Het aanbod 

aan kritische documentaires blijft groeien. De 

documentaires die we tijdens het NSF vertonen, 

beginnen waar de mainstream ophoudt. Ze 

belichten de materie waar de commerciële media 

zich niet aan durven branden.  Films om bij te 

lachen. Te treuren. Films om hoop uit te putten en 

films om je strijdlust aan te warmen. 

Film en cultuur

Waar  
de mainstream  
ophoudt,  
beginnen wij

Zuco 103

Zaterdag 20 mei, 21.15 - 23.00 uur

Refter, Erasmusplein

Twee Nederlandse muzikanten en 

een Braziliaanse zangeres vormen 

samen het spraakmakende Zuco 103. 

Hun muziek laat zich niet in één naam 

of één stijl vangen. Zuco 103 brengt 

geluiden uit vele stromingen samen, 

en dat mondt uit in een swingende 

synergie, waarvan inmiddels de hele 

wereld heeft mogen proeven. Ze ston-

den eerder op Werchter, Lowlands en 

Pinkpop. Zie ook achterpagina. 

Mala Vita

Zaterdag 20 mei, 23.00 – 01.00 uur 

Refter, Erasmusplein

Swingende patchanka! Reggae, ska 

en punk zijn de muzikale wortels van 

Mala Vita. De Nederlands – Italiaanse 

band is geïnspireerd door muziek-

genres vanuit de hele wereld: van de 

Cubaanse son tot het Franse chanson 

(zie ook achterpagina). Stilzitten is er 

niet bij. Aansluitend DJ.

Okapi Rivival

Zaterdag 20 mei, 15.45 - 16.15 uur

Refter, Erasmusplein

Swingende muziek en sensuele dans 

uit Congo met liefde, vrede en soli-

dariteit als boodschap. Rivival Okapi 

speelt soukous: populaire dansmu-

ziek uit Afrika, met invloeden van soul, 

gospel en rap. Ça bouge! Ça énerve!

Grassmoawer 14

Zaterdag 20 mei, 12.15 - 12.45 uur

Refter, Erasmusplein 

Maaigraage muzikantenbende die 

met accordeon, bas, gitaar, klarinet 

en viool alle bestaande muziekvor-

men verwerpt, mixt en dan alsnog 

omarmd. Duurzame en vreedzame 

samenwerking tussen stampnoten en 

verfijnde akkoorden. Gelijke kansen 

voor viool en klarinet. Alternatieven 

voor uitgemolken cross-over. Zonder 

afbraak van feest, emotie en verbroe-

dering. Kom daar nog maar eens om 

dezer dagen!

Het Mobiele Naaiatelier

Zaterdag 20 mei, 10.00 - 18.00 uur

Erasmusplein 

Twee handige dames, twee klassieke 

bromfietsen en twee oude naai-

machines. Het Mobiele Naaiatelier 

schenkt oude kleding eigenhandig 

een nieuw leven. Neem je eigen oude 

kleding mee en zie hoe de dames 

het ter plekke transformeren in een 

kunstwerk. 

Pimp My Bike

Zaterdag 20 mei, 10.00 - 18.00 uur

Erasmusplein

Iedereen die op de fiets naar het NSF 

komt wordt beloond met een opvro-

lijkbeurt van zijn of haar fiets. Een 

nieuw fel kleurtje? Zodat je jouw fiets 

altijd meteen herkent en deze minder 

snel gestolen wordt? Of iets meer 

extravagant, grote plastic bloemen 

aan je stuur? Laat je fiets ‘pimpen’ 

door onze experts!

Kunstexposities

Zaterdag 20 mei, 10.00 - 18.00 uur

Rondom het Erasmusplein

Verschillende kunstenaars tonen hun 

werk onder het thema: ‘Een andere 

wereld is mogelijk!’ Naast de expositie 

bekijken, kun je ook zelf de kwast ter 

hand nemen. Er zijn materialen en 

doeken aanwezig om je geheel uit te 

leven en je ideeën over ‘die andere 

wereld’ te visualiseren.

WegGeefMarkt

Zaterdag 20 mei, 10 .00 - 18.00 uur

Erasmusplein

Neem alles wat je niet meer nodig 

hebt mee naar de WegGeefMarkt. Kle-

ding, cd’s, boeken, servies…Wat voor 

jou geen waarde meer heeft, kan een 

ander prachtig vinden! Op de Weg-

GeefMarkt kun je alles wat je mooi 

vindt gratis meenemen. Kringloop, 

zonder dat het geld kost.

Vrijdagavond 19 mei

 

Voorstelling 1 , zaal C13

26.000 gezichten (5 min) 

Serie portretten van minderjarige 

asielzoekers. Na jaren wachten moe-

ten ze van de Nederlandse regering 

terugkeren naar een land waar ze de 

taal, noch de cultuur kennen.

We Feed The World (96 min)

Meer dan 1 miljard mensen komen om 

van de honger, terwijl de wereldwijde 

voedselproductie in staat is om 12 

miljard mensen te voeden. Deze 

pijnlijk heldere documentaire laat 

zien hoe dat kan. Aan het woord ko-

men mensen die werkzaam zijn in de 

voedselindustrie: van boer tot de CEO 

van multinational Nestlé. Regisseur 

Wagenhofer legt op wonderschone 

wijze de scheve verhoudingen in de 

wereld bloot.

Zaterdag 20 mei

11.00 – 12.30

Voorstelling 1, zaal C13

26.000 gezichten (10 min)

Serie portretten van minderjarige 

asielzoekers. Na jaren wachten moe-

ten ze terug naar een land waar ze de 

taal, noch de cultuur kennen.

I feel at home  (45  Min)

Drie Somalische families besluiten 

terug te keren naar hun moederland. 

‘I feel at home’ volgt hun reis. De 

documentaire is onderdeel van het 

project ‘Back to the Future’ dat werd 

geïnitieerd door Fatusch Productions 

en Vluchtelingenorganisaties Neder-

land (VON). 

12.45-14.15

voorstelling 2, zaal C13

‘Op zoek naar waardigheid’ 

- Mensenrechtenwerk in Guatemala 

(45 min)

Deze film geeft een indruk van de 

actuele mensenrechtensituatie in 

Guatemala aan de hand van het werk 

van Peace Brigades International. 

Made In China (45 min)

China is met de ‘open deur poli-

tiek’ tegenwoordig de grootste 

banenproducent ter wereld. Dat blijft 

niet zonder gevolgen. Een film van 

lokaalmondiaal.

14.30 -15.45

Voorstelling 3, zaal C13

26.000 gezichten (10 min)

Serie portretten van minderjarige 

asielzoekers. Na jaren wachten moe-

ten ze terug naar een land waar ze de 

taal, noch de cultuur kennen.

Al Nakba Archive (45 min)

Het Al Nakba Archief legt de verhalen 

vast van de inwoners van Palestijnse 

vluchtelingenkampen in Libanon. 

Nakba is het Arabische woord voor 

ramp; het is de term die gebruikt 

wordt voor de exodus van de Palestij-

nen als gevolg van de stichting van de 

staat Israël in 1948. De fragmenten 

laten aspecten zien van het leven in 

Palestina voor 1948 en verhaalt over 

de oorlog, het vluchten en de ervaring 

van het verdreven-zijn.

16.15 -17.30

Voorstelling 4, zaal C13

Why close the G8? (15 min)

De Camcorder Guerrilla’s uit 

Schotland leggen kort en bondig uit 

waarom de G8 en de Wereldbank 

geen uitzicht bieden op een betere 

wereld. Deels animatie en deels 

interviews. Een korte, scherpe oproep 

tot actie.

This is what democracy looks like 

(60 min)

Het verhaal van de inmiddels 

legendarische protesten rond de WTO 

top in Seattle, november 1999. Voor 

het eerst kwamen mensen samen 

ondanks hun politieke en culturele 

verschillen en stopten een van de 

machtigste instituten van de wereld. 

De eerste kennismaking van het 

bedrijfsleven met de kracht van de 

anders-globaliseringsbeweging. De 

documentaire is het gezamenlijke 

werk van meer dan honderd media-

activisten. Een aanrader. 

18.00-19.45

Voorstelling 5, zaal C13

Fog of War (100 min)

Hij berekende tijdens de Tweede 

Wereldoorlog dat men Japan sneller 

op de knieën zou krijgen als de 

Amerikaanse luchtmacht de steden in 

brand zou steken. Hij stond Kennedy 

bij tijdens de Cuba-crisis en joeg 

miljoenen mensen de dood in tijdens 

de Vietnamoorlog. Robert McNamara, 

oud minister van defensie van de 

Verenigde Staten: ‘Leer van je fouten; 

maak niet tweemaal dezelfde. Die 

kans krijg je niet bij nucleaire wapens; 

één vergissing en je vernietigt naties.’ 

Een onthutsende film die in 2004 de 

Oscar won voor beste documentaire. 

20.00-21.15

Voorstelling 6, zaal E4

26.000 gezichten (5 min)

Serie portretten van minderjarige 

asielzoekers. Na jaren wachten moe-

ten ze terug naar een land waar ze de 

taal, noch de cultuur kennen.

Bullshit (71 min)

Vandana Shiva kreeg ooit de ‘Bullshit 

Award for Sustaining Poverty’ uitge-

reikt van een van haar tegenstanders. 

Zij verkocht, vond deze lobbyist, 

‘bullshit’ over de negatieve gevolgen 

van globalisering. Shiva antwoordde 

lachend dat ‘koeienpoep prachtig 

materiaal is’. In haar ecologisch oplei-

dingsinstituut Navdanya in India wor-

den de daken immers van koeienpoep 

gemaakt. Volg de onvermoeibare 

activiste in haar wereldwijde queeste 

tegen de neoliberale globalisering.

Muziek en actsFilms

Okapi Rivival

WE FEED THE WORLD HET MOBIELE NAAIATELIER

BuLLSHIT FOG OF WAR

THIS IS WHAT DEMOCRACy LOOKS LIKE



Barend de Voogd

De LSVb-voorzitter is een van de leden van het 
comité van aanbeveling van het Nederlands 
Sociaal Forum. ‘Het is belangrijk dat organi-
saties en bewegingen ideeën en ervaringen 
uitwisselen,’ zegt Jonathan Mijs. ‘Samen kun-
nen we een verandering teweeg brengen. De 
uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen, 
die enorme overwinning voor links, is positief 
en hopelijk een indicatie voor de verkiezingen 
over een jaar, maar we zijn er nog lang niet. 
Vergeet niet dat de PvdA ook sterk voorstan-
der is van vraagsturing in het onderwijs.’ 
‘Het is een trend die je overal ziet. Vraagstu-
ring. Marktwerking. Of het nou gaat om ener-
gievoorziening, het openbaar vervoer of de 
zorg: de overheid treedt terug en laat het over 
aan de markt.’ Het kabinet wil de financiering 
van de hogescholen koppelen aan het aantal 

• ingeschreven studenten. Dat zou de onder-
wijsinstellingen een positieve prikkel geven. 
Mijs: ‘Ik ben echt niet altijd tegen meer con-
currentie, maar de onderwijsinstellingen gaan 
helemaal niet elkaar concurreren op kwaliteit, 
zoals het kabinet denkt. Het resulteert alleen 
maar in een hoop reclame, marketing en pro-
paganda. Dat zie je nu al. Je moet leren van de 
ervaringen. En die leren: sommige zaken kun je 
beter niet aan de markt overlaten. Onderwijs 
is geen product.’

samEnwErking
Eenzelfde problematiek komt de studentenbe-
weging tegen bij huisvesting. ‘Ieder jaar groeit 
het aantal studenten dat geen betaalbare wo-
ning kan vinden. Er is een structureel tekort. 
In plaats van meer goedkope woningen te cre-
eren, wil minister Dekker de huren fors laten 
stijgen. Ook hier weer: markt, markt, markt. 

We moeten een marktconforme huur gaan 
betalen. Sociale woningcorporaties worden 
door de minister buitenspel gezet.’ De LSVb is 
daarom, samen met ondermeer FNV en de Ne-
derlandse Woonbond, lid van het actiecomité  
‘Houd huren betaalbaar’.  
Het is het soort samenwerkingsverband dat 
goed past in de filosofie van het Nederlands 
Sociaal Forum, dat immers inhoudelijke uit-
wisseling en samenwerking wil stimuleren. De 
LSVb wil tijdens het NSF, samen met de jonge-
renorganisatie ROOD,  aandacht vragen voor 
een ander thema dat de bond na aan het hart 
ligt: de medezeggenschap op universiteiten en 
hogescholen.
Mijs: ‘De onderwijsinstellingen mogen straks 
zelf bepalen hoe zij de medezeggenschap gaan 
invullen. Wat voor macht, wat voor rechten en 
plichten gaat zo’n medezeggenschapsraad 
hebben? Staatssecretaris Rutte wil dat niet 
meer centraal regelen. Dat wordt dus keihard 
onderhandelen tussen studentraden en de 

colleges van bestuur. Hoewel het wel moge-
lijkheden biedt, is het ook een enorme last. 
Het is een scheve situatie. Zo’n college van 
bestuur zit daar al jaren, het zijn vaak politieke 
zwaargewichten, een studentenraad daaren-
tegen wordt elk jaar opnieuw gekozen. Zij zijn 
vaak vol enthousiasme maar hebben meestal 
weinig ervaring. En die moeten nu even gaan 
beslissen hoe die hele medezeggenschaps-
structuur van de instelling geregeld gaat 
worden. We zullen per stad, per universiteit, 
moeten knokken om te zorgen dat de mede-
zeggenschap straks nog iets voorstelt’ 
Een betere illustratie van de noodzaak tot 
samenwerking is nauwelijks denkbaar.

Democratisering in het onderwijs. Zaterdag 20 mei,  

14.30 – 15.45 uur, zaal C17

‘Sommige zaken kun je beter niet 
aan de markt overlaten’
Voorzitter Jonathan Mijs van de landelijke studentenvakbond LSVb schreef 

in maart een pittige aanval op de kabinetsplannen voor meer ‘vraagsturing’ 

in het onderwijs. Het pleidooi om alles maar aan de markt over te laten, komt 

de studentenvakbond ook op andere terreinen tegen. Reden om tijdens het 

Nederands Sociaal Forum bijeen te komen met andere organisaties die ook 

liever wat minder markt, en wat meer sociaal willen.

Als eerste vrouwelijke voorzitter geeft 

Agnes Jongerius leiding aan de FNV, de 

grootste vakcentrale van Nederland. 

Ze kan voortbouwen op het succes van 

de vakbondsdemonstratie in oktober 

2004, die 250.000 mensen op de been 

bracht.

Dirk Kloosterboer

Jongerius ergert zich aan de manier waarop 
over politieke keuzes wordt gepraat. ‘Er wordt 
vaak gedaan alsof er niets te kiezen valt. Het 
verlagen van de loonkosten, de flexibilisering 
van de arbeidsmarkt, het trimmen van de 
verzorgingsstaat, het vrijgeven van de handels-
stromen. Alles moet geliberaliseerd worden, 
zonder enige begrenzing  of normering.’
‘Ik verbaas me wel eens over het aplomb waar-

mee opinieleiders dit allemaal onderschrijven. 
“We weten toch wat er in China en in India ge-
beurt”, zeggen ze dan, alsof daarmee de discus-

•

sie is gesloten. Je hoort ze niet over de schending 
van de mensenrechten en de rechten van 
werknemers in China, of over de kinderarbeid 
in India.’

dOElstEllingEn
‘Het mooie van het Nederland Sociaal Forum 
vind ik dat er stelling wordt genomen tegen het 
idee dat er geen andere keuzes gemaakt kunnen 
worden. Maar als je roept “een andere wereld is 
mogelijk”, dan brengt dat ook een verplichting 
met zich mee. De verplichting om je plannen ver-
der uit te werken. De verplichting ook om te zor-
gen dat die andere wereld werkelijkheid wordt. 
Dat betekent dat je elkaar moet versterken, met 
respect voor alle verscheidenheid natuurlijk.’
‘Het is belangrijk om gezamenlijk concrete doel-
stellingen te formuleren. Op wereldschaal heb je 
de Milleniumdoelstellingen. In 2015 moet onder 
meer de armoede in de wereld gehalveerd zijn en 
moeten alle kinderen basisonderwijs ontvangen. 
Van zulke doelstellingen gaat een mobiliserend 
effect uit. We zijn met een aantal organisaties 
in gesprek om te kijken of je iets vergelijkbaars 
ook voor Nederland kunt afspreken. Je zou bij-
voorbeeld kunnen zeggen: in 2015 mogen er in 

ons land geen kinderen meer in armoede leven, 
moet iedereen elke dag een warme maaltijd 
kunnen eten, moet elk type onderwijs voor ie-
dereen toegankelijk zijn, ongeacht het inkomen 
van het gezin waarin je opgroeit.’

De FNV wil er een actieve bijdrage aan leveren. 
‘Wat ik zo leuk vind aan de vakbeweging, is dat 
ze optimistisch is, veranderingsgezind en een 
instrument voor emancipatie. Voor iedereen 
die zich aan een achterstandspositie wilt ont-
worstelen, biedt de vakbeweging een manier 
om niet in je eentje te hoeven ploeteren.’

Agnes Jongerius spreekt ondermeer op vrijdag 19 mei 

tijdens het openingsforum. Van 20.30 – 22.00 uur in zaal C 

15 van het Collegezalencomplex, Erasmusplein Nijmegen.

Zij spreekt ook bij de volgende drie workshops:

n  ‘Mannelijkheid anno 2006, uitsluitingmechanisme of 

uitdaging?’ (FNV), zaterdag 20 mei, 18.00 – 19.15 uur, 

zaal T19

n  ‘Migratie’ (Novib, Encemo, FNV),  zaterdag 20 mei,  

12.45 – 14.00 uur, zaal C16

n  ‘Nederland: de smerige draaischijf van Europa’ 

(Milieudefensie), zaterdag 20 mei, 14.30 –15.45 uur,  

zaal C14
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Even bellen met:  Peter Drucker

Workshop: Seksualiteit en gendervrijheid 

Organisatie:  Grenzeloos/SAP, Stichting Yoesuf, Noodles

Wanneer: Zaterdag 20 mei, 20.00 – 21.15 uur, zaal E 2

‘We moeten voorbij de grenzen van het Nederlandse model van homo-

 emancipatie’ schrijven jullie op de website. Leg eens uit?

‘Homo-emancipatie volgens het Nederlandse model ziet homo’s als een apart 

soort mens. Die bezoekt homocafés en sauna’s, is op zoek naar één partner 

en sluit uiteindelijk een homohuwelijk. Maar dat model past helemaal niet bij 

bijvoorbeeld transgenders of moslims. We zeggen vaak dat de islam een belem-

mering is voor homo-emancipatie, maar wat we dan bedoelen is dat moslims 

geen homo willen zijn op de manier waarop wij dat normaal vinden. Er zijn 

zoveel verschillende seksuele culturen! Hier is homoseksualiteit vooral iets wat 

je doet, maar zo gaat dat niet in de Arabische wereld. Dat willen we laten zien.’

Met een rollenspel?

‘Onder meer. Stichting Yoesuf (Educatiecentrum voor Islam & Maatschappelijke 

Vraagstukken) en Noodles (queer- en transgender- collectief voor diversiteit en 

vrijheid) organiseren het rollenspel. We willen de mensen aanmoedigen om niet 

alleen met hun hoofd te discussiëren,  open te zijn over eigen ervaringen en open 

voor die van anderen. Het gaat immers om levens, niet om droge theorie.’ x

,

JoNathaN miJS,  
landelijke studentenvakbOnd lsvb

      ‘In 2015 mogen er in ons land 
            geen kinderen meer in armoede leven’

FNV–Voorzitter agNeS JoNgeriuS



Dirk Kloosterboer

Een derde weg bepleiten in Palestina is niet ge-
makkelijk. Tijdens de parlementsverkiezingen 
op 25 januari jl. ging de strijd slechts tussen 
Fatah en Hamas en won die laatste een ruime 
meerderheid. Als straf voor de uitslag willen de 
Verenigde Staten alle financiële hulp blokkeren, 
terwijl Israël de Palestijnse belastingopbrengs-
ten confisqueert. ‘Diefstal’, oordeelt Mustafa 
Barghouthi. ‘De stemmen voor Hamas waren 
voor een belangrijk deel proteststemmen. De 
bevolking wilde de Palestijnse Autoriteit (lees: 
de regerende Fatah-partij) straffen voor de 
corruptie en het wanbeheer. Met hun sancties 
straffen Amerika en Israël nu het Palestijnse 
volk, omdat de verkiezingsuitslag ze niet be-
valt. Volstrekt onrechtvaardig.’

dEmOcratischE rEvOlutiE
Volgens Barghouthi wordt niet genoeg beseft 
wat voor een waterscheiding het afgelopen 

• jaar betekende. Vanaf 1996 werden verkie-
zingen in Palestina voortdurend uitgesteld 
vanwege het conflict met Israël. Tussen januari 
2005 en januari van dit jaar zag men opeens 
gemeenteraads-, presidentiële en parlements-
verkiezingen. Barghouti:  ‘Een democratische 
revolutie. Voor het eerst vonden er verkiezin-
gen plaats waar verschillende partijen aan 
meededen. De angst viel weg. Echt een fantas-
tische ervaring.’
Maar wat zal de toekomst brengen? Kan een 
Palestijnse staat levensvatbaar zijn? ‘Geen en-
kel land in de wereld heeft een economie die 
volkomen onafhankelijk is van het buitenland, 
maar een levensvatbare Palestijnse economie 
is zeker mogelijk. Daarvoor moet er wel een 
einde komen aan de bezetting, de muren, het 
Israëlische apartheidsbeleid en de oneerlijke 
handelsbarrières. En dan moeten ook de over-
heidsbaantjes worden afgeschaft, waarmee 
de Palestijnse Autoriteit vriendjespolitiek 
bedrijft.’

stEun
De verkiezingsoverwinning van Hamas, en 
haar weigering Israël te erkennen,  riskeert Pa-
lestina opnieuw in een politiek en diplomatiek 
isolement te brengen. Dat maakt de noodzaak 
alleen maar groter voor solidariteit met de 
gewone Palestijnen en hun basisorganisaties. 
Barghouti waarschuwt echter: ‘In de jaren 
zeventig speelden non-gouvernementele or-
ganisaties uit onder anderen Nederland hier 
een fantastische rol. De behoeften van de 
lokale bevolking stonden centraal. Tegenwoor-
dig proberen veel Ngo’s hun eigen agenda aan 
je op te dringen. Lokale organisaties worden 
verdrongen, terwijl zij juist gesteund zouden 
moeten worden.’

Mustafa Barghouthi spreekt op vrijdag 19 mei tijdens  

het openingsforum. 20.30 – 22.00 uur. Zaal C 15.  

Erasmusplein Nijmegen.

Hij spreekt ook tijdens het seminar ‘Palestina/Israel:  

Geen Vrede zonder Gerechtigheid’ (Nederlands Palestina 

Komitee), Zaterdag 20 mei, 18.00 – 19.15 uur, zaal C16

Alex de Jong

‘Een behoorlijk deel van de Nederlandse bevol-
king is ideologisch en spiritueel de weg kwijt’, 
stelt Mohammed Rabbae. ‘Men heeft geen 
anker meer. En als onder deze - of juist van-
wege - deze omstandigheden het populisme 
de kop opsteekt dan klampt men zich daaraan 
vast. Tégen de  vreemdelingen in het algemeen 
en de moslims in het bijzonder. “De islam en 
de moslims zijn de vijand”, dat idee vult nu 
het ideologische vacuüm. Maar Nederland 
weet, ondanks de langdurige kolonisatie van 
Indonesië, niets van de Islam. De kennis van de 
journalisten, die de bevolking zouden moeten  
informeren, is al even oppervlakkig als die van 
de politici.’

• Is het ook niet een wereldwijde 
tegenstelling?
‘De gevreesde scheidslijn tussen autochtonen 
en allochtonen in Nederland is inderdaad 
ook zichtbaar op wereldniveau: tussen het 
westen en het oosten. Maar terwijl men be-
schuldigend naar het oosten wijst, worden de 
verschillen in rijkdom tussen noord en zuid 
alleen maar groter. De globalisering heeft tot 
nu toe - afgezien van het internet - meer el-
lende dan vrede en harmonie gebracht. Na 
de val van de Berlijnse muur hoopten we op 
een nieuwe wereldorde van democratie en 
gerechtigheid. Maar sinds de Tweede Wereld-
oorlog hebben we nog niet zoveel  conflicten 
en oorlogen meegemaakt als nu! De wereld 
is op drift geraakt. Wat dat betreft voeren 

antiracisten en antiglobalisten dezelfde 
strijd. Voor gelijkheid en rechtvaardigheid! 

De regering, en vooral iemand als minister 
Verdonk, speelt  vaker een escalerende 
dan kalmerende rol. Waarom?
‘De regering heeft de ongelijke behandeling van 
allochtonen en moslims tot speerpunt van haar 
beleid verheven, in toon én in wetgeving. Zo wil 
men de gunst van het populistische deel van de 
bevolking winnen. Ik hoop dat ook de mensen 
die uit onvrede op Wilders, Hirsi Ali of Leefbaar 
Rotterdam hebben gestemd, zullen inzien dat 
niemand wint bij culturele spanningen en con-
flicten in de samenleving. Alle vredelievende 
mensen en vooral de linkse bewegingen en po-
litieke  partijen, de kerken, en de vakbeweging 
moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Wij 
kunnen niet toekijken terwijl Nederland wordt 
gekaapt door een levensgevaarlijk populisme. 
Als het huidige klimaat voortduurt, dan vrees 
ik voor een rassenscheiding zoals die bestond 
in de V.S en Zuid-Afrika in de decennia achter 
ons. En dat belooft geen gezellige samenleving! 

Uiteindelijk zijn de brokken van dit beleid voor 
rekening van  de komende generaties. Maar 
tegen die tijd is Verdonk al lang vertrokken.’

Mohammed Rabbae spreekt op zaterdag 20 mei, tijdens 

het debat over ‘Religie, racisme en de vrijheid van 

meningsuiting’. 20.00 – 21.15 uur. Zaal E0,  De Refter, 

Erasmusplein Nijmegen. 

Oud GroenLinks kamerlid Mohammed Rabbae is een van de sprekers  tijdens het 

debat over ‘Religie, racisme en de vrijheid van meningsuiting’. In de jaren zestig 

kwam Rabbae naar Nederland, hij is met een Nederlandse vrouw getrouwd, zijn 

kinderen zijn hier geboren. Hij voelt zich volstrekt Nederlander. Maar wat is er de 

laatste jaren toch gebeurd met het ‘tolerante en nuchtere’ Nederland?

‘ Nederland weet niets van de Islam’

Foto: Steve Sabella
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Democratische revolutie 
       voor de 
Palestijnen

Een van de bekende gasten van het Nederlands Sociaal Forum is Mustafa 

Barghouthi. Hij was de belangrijkste tegenkandidaat van Abbas bij de 

presidentsverkiezingen vorig jaar, goed voor ongeveer twintig procent 

van de stemmen. Zijn Palestijns Nationale Initiatief zoekt een ‘echt 

democratische en onafhankelijke derde weg’ voor Palestina en steunt noch 

de ‘autocratie en corruptie van de Fatahpartij, noch het fundamentalisme 

van Hamas.’

Even bellen met:  Petra Schultz

Workshop: Vertrekcentra, hoe werkt het en wat gebeurt er?

Organisatie:  ASKV Amsterdam, St. LOS, 26.000 gezichten

Wanneer: Zaterdag 20 mei, 12.45 – 14.00 uur, zaal T 26

‘Het is belangrijk dat we tegenover het droge verhaal van de Immigratie en Na-

turalisatiedienst de werkelijkheid laten zien zoals vluchtelingen die beleven. 

De regering zegt dat je in de Terugkeercentra geholpen wordt bij je terugkeer, 

maar dat valt tegen. Sommige mensen willen best, maar Azerbeidzjan bijvoor-

beeld weigert ze terug te nemen. Die mensen zitten een paar weken in Ter 

Apel en er gebeurt niets. Geen hulp. Niet eens contact met de ambassade. We 

willen laten zien wat de mensen wordt voorgespiegeld voordat ze in het Terug-

keercentrum komen; de dagelijkse praktijk daarbinnen en vervolgens laten we 

zien wat er daarna gebeurd.’

Ondertussen laten opiniepeilingen zien dat Verdonk erg populair is. 

 Frustrerend?

‘Ach, ze is tegelijkertijd ook de minst populaire minister. Ze is gewoon heel ex-

treem. Weet je, wanneer die filmpjes met de 26.000 gezichten van asielzoekers op 

TV zijn, is er opeens weer een meerderheid voor een gematigder asielbeleid. Maar 

het aftellen is begonnen; over een jaar zijn er verkiezingen.  De PvdA heeft zich 

al een paar keer uitgesproken voor een generaal pardon. Dat moet er komen. We 

gaan daarop aandringen met een speciale aftelcampagne. Let maar op! x

mohammed rabbae:

Foto: Fred Byrman



Pepijn Brandon

Sylvia Borren van de ontwikkelingsorganisatie 
Novib was in 2001 betrokken bij de organisatie 
van het eerste Wereld Sociaal Forum (WSF). 
‘Over de oorsprong en functie van de sociale 
fora leven duizend en één verschillende idee-
en,’ vertelt ze de ruim honderd aanwezigen 
op de bijeenkomst in Amsterdam. ‘Voor mij 
ontstond het WSF als een antwoord op het 
Wereld Economisch Forum, dat jaarlijks door 
regeringen en vertegenwoordigers van het 
bedrijfsleven gehouden wordt, als een tegen-

• macht, een tegenbeweging.’

mali En caracas
Dat sociale fora een rol kunnen spelen in de 
opkomst van zo’n tegenbeweging bleek in het 
Afrikaanse Mali. Zo’n 10.000 mensen kwamen 
tussen 19 en 23 januari bijeen voor het WSF in 
Bamako, Mali.  Stefan Verwer van BothEnds, 
een organisatie die groepen in het zuiden 
steunt die zich richten op milieu en sociale 
rechtvaardigheid,  was erbij. ‘Dit was de eerste 
keer dat het WSF in Afrika werd gehouden,’ legt 
hij uit. ‘Het is belangrijk dat juist ook dáár een 
beweging wordt opgebouwd.’ Peter Custers 
van het solidariteitsfonds XminY onderschrijft 
dit. ‘Mali was een levenservaring. Het forum is 
erin geslaagd om Afrika op de kaart te zetten 
als een plaats van kritiek.’
Het tweede deel van het WSF vond plaats 
in het Venezolaanse Carácas, van 24 tot 
29 januari. ‘Het meest opvallende was het 
zelfvertrouwen van de gewone mensen’, 
vertelt Maina van der Zwan van de Interna-
tionale Socialisten. ‘Vanwege het radicale 
hervormingsproject van de Venezolaanse 
president Hugo Chávez praat iedereen daar 

over politiek.’ Tussen de 70 en 80.000 mensen 
bezochten het WSF in Carácas, voornamelijk 
Venezolanen, Brazilianen en Noord-Ame-
rikanen. Er heerste hoop. De progressieve 
verkiezingsoverwinningen, het meest recent 
in Bolivia en Argentinië, inspireren tot meer 
regionale samenwerking.

discussiE
Het forum in Venezuela was aanleiding voor 
een stevige discussie over de vraag wat de 
relatie is tussen het WSF, sociale bewegingen 
en politieke partijen. Zo was Marten van den 
Berge van de jongerenorganisatie Ojalá be-
wust niet bij de speech van Chávez. Hij vindt 
dat de ‘chavistas’ een te grote stempel druk-
ten op het forum. Maina van der Zwan vindt 
daarentegen juist dat het weren van politieke 
partijen vooral radicalere partijen in hun werk 
belemmert. Volgens Harry van Bommel, die als 
SP-Kamerlid het forum in Mali bezocht, zijn 
‘politieke partijen, als ze goed functioneren, 
deel van sociale bewegingen’. 
Een interessante discussie die zeker verder 
gevoerd zal worden. In Karachi, Pakistan (van 
24 tot 29 maart); in Athene (4 - 7 mei) tijdens 
het Europees Sociaal Forum of van 19 tot 21 
mei tijdens het Nederlands Sociaal Forum.

Tip: De documentaire ‘This is what democracy 
looks like’ vertelt meer over ‘de geboorte’ van 
de anders-globaliseringsbeweging tijdens  de 
inmiddels legendarische protesten rond de 
WTO top in Seattle november 1999. Te zien op 
zaterdag 20 mei, 16.15 -17.30 uur, zaal C13.

Het Wereld Sociaal Forum 
          van dichtbij

In januari dit jaar werd het zesde Wereld Sociaal Forum gehouden. Voor 

het eerst vond het forum ongeveer gelijktijdig plaats in Afrika en Latijns-

Amerika. Een aantal Nederlanders was erbij, en vertelde erover tijdens een 

bijeenkomst op 5 februari.

Caracas 2006 Caracas 2006 Porto Allegre 2002 Porto Allegre 2005 Bombay 2004
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Even bellen met: Yvonne van Gispen 

Workshop: Radio- en televisie voor een duurzame wereld

Organisatie:  Llink

Wanneer: Zaterdag 20 mei, 18.00 – 19.15 uur, zaal E 5

Een praktisch idealistische workshop, schrijven jullie in de aankondiging. 

Wat moet ik me daarbij voorstellen?

‘We zijn op zoek naar programma’s over mondiale verhoudingen, mensenrech-

ten of over duurzaamheid. De bedoeling is dat de deelnemers aan de workshop 

zelf met voorstellen komen voor programma’s.’

Gaat Llink die dan ook uitzenden?

‘Dat zou zomaar kunnen. We gaan goede ideeën niet ongebruikt laten! Een program-

ma maken is natuurlijk een vak apart, daar hebben we onze eigen redacteuren en 

programmamakers voor, maar we willen graag gebruik maken van de specialisten, 

de kennis van de mensen die bijna dagelijks bezig zijn met die thema’s.’

Goed idee om op het NSF te gaan brainstormen…

‘Voor ons is dat ook nieuw. Als je bezig bent met een reportage weet je natuurlijk 

wel welke clubs je moet bellen, maar dit is meer open. Ik weet nog niet precies wie, 

maar de workshop zal worden geleid door een redacteur en een presentator van 

Llink. Nu afwachten, met welke ideeën jullie straks komen.’ x

Even bellen met:  Simon Otjes

Workshop:  Linkse samenwerking

Organisatie:  Dwars, Rood en Jonge Socialisten

Wanneer:  Zaterdag 20 mei, 18.00 – 19.15 uur, zaal E 1

Werken de jongerenorganisaties van de linkse partijen dan nog niet samen?

‘Tuurlijk wel! Over het politie-optreden in Schinveld hebben we bijvoorbeeld 

gezamenlijk bij de pers aan de bel getrokken. Alleen… de moederpartijen willen 

nog niet. We willen met onze workshop laten zien dat in Nijmegen, waar het 

NSF gehouden wordt, een heel succesvol college van PvdA, SP en GroenLinks 

bestaat. Hopelijk inspireert dat de nationale politici die we hebben uitgenodigd.’

Waarom willen ze nog niet?

‘Alledrie hebben ze hun strategische redenen. GroenLinks staat stil in de peilin-

gen, dus dan wil je niet in het midden zitten. De SP gedijt prima in de oppositie. 

De PvdA wil niet opeens de rechtervleugel worden. Aan de andere kant heb je 

gelukkig ook de oproep van kamerleden van alledrie de partijen die op www.

eenandernederland.nl  pleiten voor linkse samenwerking. Er moet echt iets 

veranderen. Na Balkenende moet er nodig een progressieve wind door dit land 

gaan waaien. In 2004 deden wij als jongerenorganisaties ook al zo’n oproep in 

ons Pepermanifest. Tegenwoordig zie je dat ze er meer over nadenken. Uitein-

delijk krijgen we Wouter, Jan en Femke wel zover.’



Datum:  Vrijdagavond 19 mei tot zondagmiddag 21 mei

Locatie:  Universiteitsterrein, Erasmusplein, Nijmegen

Kaarten: 5 euro per dag of 10 euro voor het hele weekend

Reserveren van kaarten:  Via www.sociaalforum.nl 

Overnachten:   Camping en slaapzalen 15 euro (vooraf 
reserveren via www.sociaalforum.nl)

Gratis pendelbussen:  Zaterdag 20 mei vanaf NS-station Nijmegen.

Openbaar vervoer:  Vrijdag en zondag reguliere buslijnen (zie pag. 6) 

Meer informatie:  www.sociaalforum.nl

Barend de Voogd

Mala Via is het Nederlandse antwoord op 
Manu Chao, die met ‘clandistino’ zo’n beetje de 
soundtrack van het anders-globalisme schreef. 
Of beter gezegd het Nederlands-Italiaans-Bos-
nische antwoord, want net als de beroemde 
Franse troubadour laat Mala Vita zich niet bin-
dend door landsgrenzen of muzikale vooroor-
delen. Zo’n band kan op het Nederlands Sociaal 
Forum natuurlijk niet ontbreken.

musica mEstiza
Zanger Mickael Boshuijer ziet het ook zo: ‘Het 
engagement hoort er wel bij. Praktisch alle 
bands waar we ons door laten beïnvloeden 

•
spreken zich uit tegen de neoliberale globali-
sering. Los Fabulosos Cadillacs, Mano Negra, 
Dusminguet, Amparanoia…. Hoewel we geen 
politieke band zijn, vind ik het wel oké als je 
ons in die stroming plaatst. Onze teksten zijn 
eerder poëtisch dan politiek. Ik hou van me-
taforen, niet van terechtwijzingen. Maar aan 
de andere kant: het is ook zo dat onze percus-
sionist Stefan dit jaar op het Wereld Sociaal 
Forum in Carácas was, en we spelen graag 
op demonstraties. Op het NSF voelen we ons 
thuis.’

Patchanka of ‘Musica Mestiza’ is de omschrij-
ving die Mickael meestal gebruikt voor de mu-
ziek van Mala Vita. ‘Maar dat zegt eigenlijk ook 
niet veel meer dan dat  het een mix van stijlen 

is. Reggae, ska,  punk, Cubaanse son, Franse 
chansons, Spaanse rumba, Colombiaanse cum-
bia, zigeunermuziek van de Balkan. Dat laatste 
is de invloed van onze accordeonist Emil, die 
uit Bosnië komt.’ Ook Mickaels Nederlandse-
Italiaanse achtergrond beïnvloedt het geluid 
van de band: ‘Ik zing veel in het Italiaans. Dat 
is persoonlijker, past beter bij me. Maar talen 
leren is ook gewoon een hobby van me: ik zing 
ook veel in het Spaans en op het materiaal voor 
de nieuwe CD zelfs in het Bosnisch.’

livE!
Mala Vita bestaat nu tweeëneenhalf jaar. Vorig 
jaar bracht de band haar live cd ‘Manifiesta’ uit, 
en een nieuwe schijf is in de maak. ‘De recensies 
op de eerste cd waren lovend,’ vertelt Mickael, 
‘Daarvoor hebben we wel eens iets in eigen 
beheer uitgebracht en natuurlijk heel veel in 
zalen en op festivals gespeeld, maar dit is voor 
het eerst dat onze muziek overal te krijgen is. 
We wilden laten horen wat we doen. Mala Vita 
is vooral een live band.’

Ook al gaan de teksten vaak over ‘shit in het 
algemeen, politiek, pijn, dromen, doodgaan’ 
zoals Mickael het uitdrukt, je kunt je nauwe-
lijks een levendiger feestband voorstellen. De 
energie spat er vanaf. ‘Dat is de essentie van 
heel veel Latijns-Amerikaanse en ook van veel 
Balkanmuziek: Dat contrast tussen melancho-
lische teksten en opgewekte muziek. Je moet 
de ellende met humor te lijf!’
 

Mala Vita

Zaterdag 20 mei, 23.00 – 01.00 uur

Refter, Erasmusplein, Nijmegen

Zuco 103 is de hoofdact op zaterdagavond, 

tijdens de feestelijke dagafsluiting van het 

Tweede Nederlands Sociaal Forum.

Zuco 103 behoeft nauwelijks introductie. De populaire 
Braziliaans-Nederlandse band verkocht meer dan 
40.000 exemplaren van haar debuut-cd ‘Outro lado’. 
Ook de opvolger ‘Tales of high fever’, de dubbelaar 
‘One Down One Up’ en de laatste ‘Whaa!’ doen het 
ongehoord goed. 
Drummer Stefan Kruger, toetsenist Stefan Schmid 
en de Braziliaanse zangeres Lilian Vieira creëren een 
levendige mix van stijlen. Braziliaanse invloeden, 
bossanova, salsa… en dat alles met een stevig jazzy-
funky achtergrondje. Brasilectro, wordt die muzikale 
lappendeken ook wel genoemd.
Braziliaanse muziek is natuurlijk een grote inspiratie-
bron, maar op de site van haar fanclub vertelt Vivian: 
‘Ik wil niet in één muziektraditie blijven steken. Sterker 
nog, Zuco 103 is een bijna Europees product. Natuurlijk 
zorgt mijn achtergrond voor inspiratie, maar dat is over 
het algemeen meer op het ritmische niveau.’ Stefan Kru-
ger beaamt ‘Het stopt niet met jazz, funk of bossanova. 

Of drum ‘n’ bass. De muziek die wij maken is een mix van 
alles wat bestaat. We laten onze muzikale achtergrond 
achter ons, wat het geluid betreft. We zijn altijd op zoek 
naar een nieuwe sound. En nieuwe grooves. Natuurlijks 
wordt die groove voor een belangrijk deel bepaald door 
het ritme van Lilian’s zang.’
Eerlijk is eerlijk: de charmante Braziliaanse zangeres 
heeft, wat je noemt, een absolute ‘x-factor’. Ze stal 
eerder harten op Torhout/Werchter, Lowlands en 
Pinkpop. Ze zingt, ze kirt en zweept het publiek op. 
Dat wordt genieten van dansnummers als ‘It’s a Wo-
man’s World’, ‘Garganteiro’, ‘Duele Le Le’ en natuurlijk 
– het blijft immers een Braziliaanse – ‘Futebol’.
In de maand mei staat Zuco op het bevrijdingsfestival 
in Roermond en Vlissingen. Daarna begint de Europe-
se tour die de band voert naar Valencia, Salamanca, 
Oostenrijk en Parijs. Gelukkig komen ze tussendoor 
even terug om op te treden op het Nederlands Sociaal 
Forum.
 

Zuco 103

Zaterdag 20 mei, 21.15 – 23.00 uur

Refter, Erasmusplein, Nijmegen

 NSF Online!
Kun je écht niet komen? Volg dan het tweede Nederlands Sociaal Forum via 
Internet. Een werkgroep van mediamakers doet dagelijks verslag vanaf locatie. 
Met dertig mensen maken zij geluids-, video- en tekstverslagen van een groot 
aantal workshops, seminars en optredens. Je kunt natuurlijk ook op maandag-
ochtend 22 mei, een fantastische ervaring in het achterhoofd, nog even terug-
kijken naar wat er allemaal te doen was op het NSF 2006.

Check, log en blog!
www.sociaalforum.nl

zuCo 103

 
van Hollandse bodem
BrasilectroBrasilectro

Mala VitaRitme van de revolte
Zaterdag 20 mei, vanaf een uur of elf:  Mala Vita zet het Erasmusplein 

in Nijmegen op z’n kop. Wie de band al kent, weet dat dit een veilige 

voorspelling is. Bij deze aanstekelijke mix van ska, reggae en 

Balkanmuziek, overgoten met een stuiterend punksausje, kun je 

eenvoudig niet stilzitten.
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www.sociaalforum.nl

Nederlands
Sociaal
Forum 19 | 20 | 21 mei 2006

Nijmegen

Nederlands
Sociaal
Forum 19 | 20 | 21 mei 2006

Nijmegen

o.a. Samira Abbos (journalist) • Samir Amin (Egypte) • Mustafa Barghouthi (Palestina) •
Walden Bello (Filippijnen) • Harry van Bommel (SP) • Sylvia Borren (Novib) •
Kris Douma (PvdA) • Robert Fisk (The Independent) • Stan van Houcke (VPRO) •
Agnes Jongerius (FNV)  • Frank Köhler (Milieudefensie) • Henk van der Kolk (FNV 

Bondgenoten) • Alfred Kleinknecht (TU Delft) • Joost Lagendijk (GL) • Anja 

Meulenbelt (SP) • Jonathan Mijs (LSVb)• Mohammed Rabbae (Genoeg is Genoeg) • 

Geert Ritsema (Greenpeace) • Diederik Samsom (PvdA) • Lenie Scholten (Gemeente 

Nijmegen) • Vandana Shiva (India) •  Mária van Veen (Woonbond) • Kees Vendrik (GL) •
Zuco 103 • en nog ruim 300 andere sprekers, bands, films en optredens.

3 0 0  b i n n E n -  E n  b u i t E n l a n d s E  s p r E k E r s


