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'De stem van onderop'
laat zich,.1101~en maandag 22 mei 2006'~deGelder1ander

Nederlands S"",;a"II'".um
o Het Nederlands Sociaal Forum werd voor de
tweede keer gehouden. Het is voortgevloeid
uit het Wereld Sociaal Forum dat zich keert
tegen de 'neoliberale globalisering'.

~ Dat wereldforum is opgericht als tegenhanger
van het Wereld Economisch Forum dat jaar-
10ksin het Zwitserse Davos wordt gehouden.
Daar discussieert de top van het bedrijfsie~
ven, wetenschap en journalistiek over wereld-
wijde sociale en maatschappelijke thema's.

:-,:teellclerel1UIt. "we 1<ennenallemaal cte
schrijnende beelden van tv, maar we we-
ten veel te weinig over de oorzaken, Er
wordt te veel van bovenaf geredeneerd
en veel te weiriig vanuit de werkloze of
de verdreven boer in India."
Achter een pilsje verwerkt Gloria Lake,
een van de naar schatting vierduizend b('~
zoekers, haar indrukken. Ze studeert 50-

daal-culturele wetenschappen in Amster-
dam en is enthousiast over de steer op
het NSF. "Iedereen is relaxed. Zoveel ver-
schillende culturen bij elkaar en het gaat
gewoon samen."

AntonCoops

hier zijn wc het niet mee eens."
Een paar kramen verderop zet Amina Ma-
fix Evans zich in voor iets heel anders; ze
is opgegroeid met boeken en wil ieder-
een in dat genot laten delen. Maal' ze
heeft gemerkt dat niet iedereen toegang
heeft tot boeken: asielzoekers bijvoor-
beeld, of vrouwen die in een Blijf:van~
mijn-lijf huis zitten. Met uitgevers en bi-
bliotheken heeft ze de afspraak dat dje
haar voorzien van overtollige boeken; zij
geeft ze vervolgens gratis ,V\:egaan de
"boeklozen '. "Uitgevers in Engeland en
Nederland gooien per jaar driehonderd-
duizend boeken weg". zegt ze.
Om de hoek staat het Nederlands Insti~
luut voor Zuidelijk Afrika - "Zo'n beetje
alles teH zuiden van Congo' - ooit voort"
gekomen uit de anti-apartheidsbewe-

Amma MariJÇ EvansJaap Bosch

gaan de inkomsten naar de junta."
Op dç informatiemarkt staan stands van
allerlei pluimage zij aan zij. De ene
vraagt aandacht voor kinderen van asiel-
zoekers die in eeD cel worden opgeslo-
ten, de andere voor duurzaam inkopen
en een derde VOOl' inheemse volkeren.
Achter die stand staat Martil1e van der
Horll. Haar Nederlands Centrum voor In-
heemse volkeren is net tenlg uit de Filip-
pijnen, waar het de 'feduray heeft ge-
steund. Deze inheemse bevolkingsgroep
dreigt uit haal' gebied verjaagd te wor-
den. "Inheemse volkeren hebben recht
op het behoud van hun eigen tradities",
zegt ze. "Maar het zijn vaak marginale be-
volkingsgroepen die ondergesneeuwd
dreigen te raken. Internationale stenn is

I nodig om de overhei.d te laten Weten:

ging. Wat ze doen? "Aandacht vragen
voor vrije media, bijvoorbeeld", zegt
woordvoerder Anton Coops.
"vViein Conga de medi.a controleert,
'Wintde verkiezingen. Er zijn tweehon-
derd kranten, maar slechts een fractie
van de journalisten werkt volgens journa-
listieke principes."
Het is de stem van onderop die weer-
1,.-1;.,-,1.,""," ,.."' .•. J.",.j. +Ä~,..,~ ·10 ••.•.•• i\ lo~r·'~rl,,~ , •..•~

maarveranuenng en moer ('en cllqucle
over sociale zekerheid uitmonden in een
bUl'gerinitiatief, waarin armoede onder
kinderen centraal staat. Daarmee wordt
de Tweede Kamer gedwongen het onder-
werp op de politieke agenda te zetten.
Ook de veronderstelling dat de geënga-
geerde bezoekers van het NSFwel weten
waar Abraham de mosterd vandaan
haalt, is een foute, zegt Jaap Bosch,llij be-
mant de stand van het Burma Centrum.
Natuurlijk. de goegemeente weet dat dat
land gebukt gaat onder een van de meest
repressieve regimes ter wereld, maar
daarniee stopt het. "We willen mensen
bewust maken van de situatie in Birma,
omdat te weinig nieuws naar buiten
komt. Ze weten bijvoorbeeld niet dat olie-
.il1élJtschappijTotal de grootste investeer-
der in Birma is."
Het Burma Centnlm weigert de naam die
de militaire junta aan Birma gaf, Myan-
mar, te gebruiken. Dat wil de oppositie
niet, dus het Eurma Centrum ook niet.
Kunnen we op vakantie naar Birma?
"Nee", zegt Boseh. "Het is ('en prachtig
land, maal' ook in de toeristenindustrie

Door EElCO VAN DEN HEUVEL

eten hoé het is gesteld
met de dominantie van
de blanke 35+ man, die
de norm is in de westerse
samcnleving? Leren hoe

een stad als Nijmegen zijn voedsel gro-
tendeels uit zijn eigen omgeving zou kun-
nen halen? Bijgepraat worden over wet~
geving op het terrein van terrorismebe-
strijding die mensenrechten onder druk
zet? Het Nederlands Sociaal Forum (NSF)
laat geen links thema onbesproken. In
150 workshops en 27 seminars laten
ruim 300 binnell- en buitenlandse spl'e~
kers hun licht erover schijnen. Doel: een
andere wereld.
"We \-villen een breuk mer het neolibera-
le denken. we pileken het niet dat de poli-
tiek zich terugtrekt en stukjes die collec-
tief zijn uit handen geeft aan de markt",
zegt NSF~woordvoerder Alexander van
Steenderen.
Logischerwijs wordt die boodschap uitge-
dragen in Nijmegen, bijnaam: Havanna
aan de Waal. Een stad die een lange tradi-
tie kent als het gaat om aüivisme.
Maar is het nuttig die boodschap uit te
dragen op een driedaags evenement,
waar iedereen het dáál'OVCl' al eens is?
Het is hard nodig, oordeelt Van Steendc-
ren_ "We merken dat ons stemgeluid ster-
ker kan. Er is weinig aandacht van de
media voor. vVemoeten mensen wakker
schudden. Bovendien ".,Tillenwe de stap
zetten naar gezamenl~jke acties, bijvoor-
beeld een 'actiemoment' over de oorlog
in Irak."
Tijdens het forum zijn op actiegebied
spijkers met koppen geslagen: zo bC'gin-
Hen de stichting Natuur en Milieu en Ox-
Elln N,nrih ('>pni':Hnn"O"J1ptprypn rlf' 1<"1;_

Het Nederlands Sociaal Fomm streek
afgelopen weekeinde neer op de Rad-
bond Univcrsiteit in Nijmegen, Onge-
veer vierduizend mensen probeer"
den er inspiratie op te doen voor hun
strijd voor 'cen anderc wereld', "Wc
willen een breuk met het neoliberale
denkcn,"
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