
De volgende 260 organisaties ondersteunen het Nederlands Sociaal Forum: A SEED - Activistenschool - Addihac - AERD - AFA  - Afrika-Europa netwerk - AFVN  - Alert - ASKV Steunpunt Vluchtelingen - ASN Bank - Atalanta - Atoomvrijstaat - Attac Nederland - Attac Vlaanderen - Beweging ATD Vierde Wereld - Bijstandsbond 

- BioFair - Boliviaanse Kring Nederland - Borderline Books - Both ENDS - Breeding spaces - Bureau Verantwoord - Burma Centrum Nederland - Buro Jansen & Janssen - Campagne Geen Oorlog tegen Iran - Campagne tegen Wapenhandel - Campagne Vertrokken Gezichten - CEO - CHOICE - Civitas  - CJB - Clienten Centrum 

Inhoud
van deze krant

10.00  uur Start kaartverkoop Barlaeus Gymnasium, Leidseplein (ingang Weteringschans 29, tegenover Paradiso)

11.00  – 12.30 uur 20 Workshops, seminars en fi lms  Barlaeus Gymnasium en De Balie, Leidseplein

12.30 – 13.00 uur  Gezamenlijke optocht  Leidseplein –> Museumplein

13.00 – 14.00 uur   Actiemanifestatie  Museumplein

Schrijf je protest op de “G8-muur” 
voor het Amerikaans consulaat. 

14.00 – 14.30 uur Gezamenlijke  optocht  Museumplein –> Leidseplein

14.30 – 16.00 uur 20 Workshops, seminars en fi lms  Barlaeus Gymnasium en De Balie, Leidseplein

16.30 – 18.00 uur   Plenair slotdebat  Barlaeus Gymnasium en De Balie, Leidseplein

Koor Poverty Requiem
10 workshops en fi lms

www.sociaalforum.nl
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Pagina 2
Alles over de Top van Onderop en 
het protest tegen de G8. ‘Acht 
zelfbenoemde wereldleiders gaan 
vergaderen over onze toekomst. Jij 
bent niet uitgenodigd. Zorg dat ze 
je horen!’

Pagina 3
Overal in de wereld is veel protest 
tegen de oorlogen in Irak en Afghani-
stan. Interviews met de Amerikaanse 
soldatenmoeder en vredesactiviste 
Cindy Sheehan en Tweede Kamerlid 
Harry van Bommel.

Pagina 4-6
Het complete programma van 
de Top van Onderop: workshops, 
seminars, debatten, fi lms en 
documentaires. 

Pagina 6
Binnen de EU krijgen mensen te 
maken met neoliberaal beleid. 
Ondertussen sluit de EU oneer-
lijke handelsverdragen met arme 
landen. Met een bijdrage van Willem 
Bos van Comité Grondwet Nee.

Pagina 7
Klimaatverandering staat hoog 
op de internationale agenda. 
Interviews met Kees Kodde van 
Milieudefensie en Jonathan Neale 
van de Campaign against Climate 
Change over wat we kunnen doen 
om dit proces te stoppen. 

Pagina 8
Alles over het fi lmprogramma en het 
Poverty Requiem, dat tijdens de Top 
van Onderop zal worden uitgevoerd 
door een groot koor. Interviews 
met fi lmmaker Sander Francken en 
Yvonne Gispen van omroep LLink.  

V e r s p r e i d  d o o r  d e  k r a n t

Even bellen met… De redactie deed 

voor u een willekeurige greep 

uit het programma en sprak met 

organisatoren over hun work-

shops en seminars. Hoe staan de 

voorbereidingen? Wat kunnen we 

verwachten?

EEN ANDERE WERELD IS MOGELIJK 

“Mens en milieu
boven winst”

Top van Onderop:

Top van Onderop  |  Zondag 20 mei 2007  |  Amsterdam

In grote stappen
door het programma

In grote stappen
door het programma

Op zondag 20 mei wordt in 

Amsterdam de Top van Onderop 

gehouden. Het evenement is 

een alternatief voor de G8, de 

bijeenkomst van de leiders van de 

acht machtigste landen begin juni in 

Duitsland. De hele dag zijn er meer 

dan vijftig debatten, workshops en 

documentaires te volgen in De Balie 

en het Barlaeus Gymnasium aan het 

Leidseplein in Amsterdam. Om 13 

uur is er een grote actiemanifestatie 

rond een symbolische “G8-muur” 

op het nabijgelegen Museumplein 

met ondermeer een toespraak 

van de bekende Amerikaanse 

vredesactiviste Cindy Sheehan.

Entree 5 euro - 

Reserveren via www.sociaalforum.nl. 



Wie organiseren de Top van Onderop?
De Top van Onderop wordt georganiseerd door het Nederlands 

Sociaal Forum (NSF). Het NSF is opgericht in 2004. Het forum is 

onderdeel van een wereldwijde beweging. 

Op internationaal niveau is de afgelopen jaren de andersglobaliseringsbeweging 
opgekomen die miljoenen mensen verenigt onder de leus ‘Een andere wereld is 
mogelijk’. Organisaties die op diverse terreinen actief zijn - milieu, mensenrech-
ten, armoede, vrede, arbeid - werken steeds nauwer samen. 
In 2001 werd voor het eerst in het Braziliaanse Porto Alegre het Wereld Sociaal 
Forum georganiseerd. Dit voorbeeld werd in november 2004 opgevolgd in 
 Nederland. In de Beurs van Berlage in Amsterdam kwamen duizenden mensen 
bij elkaar op het eerste Nederlands Sociaal Forum. In mei 2006 was de tweede 
succesvolle editie van het NSF in Nijmegen. Drieduizend mensen namen deel aan 
175 debatten en workshops op dit festival van ideeën en idealen. 
Inmiddels ondersteunen meer dan 250 maatschappelijke organisaties en actie-
groepen het NSF (zie de lijst onderaan de pagina’s in deze krant). 
In mei 2008 zal opnieuw een Nederlands Sociaal Forum plaatsvinden. In de aan-
loop daar naartoe organiseert het NSF op zondag 20 mei 2007 in Amsterdam de 
Top van Onderop. In deze programmakrant kun je alles lezen over deze top, die 
alternatieven formuleert tegenover de G8-top in Heiligendamm
Zie voor meer informatie over het Nederlands Sociaal Forum ook 
www.sociaalforum.nl

Op een grote actieconferentie 
enige maanden geleden in het 
Duitse Rostock hebben meer dan 
450 activisten uit heel Europa een 
oproep gedaan voor een protest-
week tegen de G8-top in juni. 
“We begroeten activisten uit het 
buitenland en verheugen ons op 
één van de grootste internatio-
nale demonstraties sinds jaren. 
Dit protest zal weerklank hebben 
in alle landen waar de demon-
stranten vandaan zullen komen”. 
Het programma van de actieweek 
in Duitsland ziet er als volgt uit:

■ Zaterdag 2 juni: De actieweek 
begint met de grote demonstra-
tie tegen de G8-top in Rostock.

■ Maandag 4 juni: Actiedag rond 
het thema migratie. 
■ Dinsdag 5 juni : Actiedag 
tegen militarisme, oorlog, en 
afbraak van burgerrechten. 
Vliegveld Rostock Laage wordt 
geblokkeerd en omsingeld, om 
de arriverende regeringsleiders 
te begroeten.
■ Dinsdagavond 5 juni 
–  donderdag 7 juni: Alternatieve 
top met prominente internatio-
nale sprekers.
■ Woensdag 6 juni: Begin van de 
blokkade van de G8-top
■ Donderdag 7 juni: Concert 
met als motto ‘Music and 
Messages’. Meer blokkades en 
demonstraties. 

Vanuit Nederland zullen er bus-
sen worden georganiseerd door 
Coalitie Stop de Oorlog.

•  Voor de internationale de mon-
stratie op zaterdag 2 juni. 
Vertrek: Vrijdag 1 juni, 20.00 
uur, vanaf Utrecht CS
Terugkomst: Maandag 4 juni, 
08.00 uur op Utrecht CS
Prijs kaart: 50 euro

•  Er zal ook een bus worden 
georganiseerd voor mensen 
die de hele protestweek willen 
bijwonen. Kijk hiervoor op 
www.stopoorlog.nl

Meer informatie: 

•  www.stopoorlog.nl

•  www.dissent.nl 

•  www.g8-germany.info

Limburg - CMC - Coalitie Eerlijke Handel - Coalitie Stop de Oorlog - Cocon - CODAC - Comite Grondwet Nee - Communicado - Conciliair Procesgroep W-Koggenland - Congo-Ned - Cordaid - COS Nederland  - COS Utrecht - COS West en Midden Brabant - Cubasol – CUTS/CITEE - DAP - De Gaarde - De Gemeenschap - De Kleine Aarde 

- De Nieuwe Werklozenbond - De Verandering - De Vrije Ruimte - Demotech - Die Toilluds - DISK - Dusabane - DWARS - EAPN NL - EARN Kaderwerkgroep  - Een Ander Joods Geluid - EGYCUMA - EIRENE-Nederland - EkoZine - Elf September Onderzoeksgroep - Emcemo - EMMA -  Euromarsen - European Center Confl ict Prevention 

Even bellen met:  Nina Holland

Workshop: Import van biobrandstoffen; de gevolgen voor het zuiden

Organisatie:  Corporate Europe Observartory

Wat is de aanleiding voor deze workshop?

“De EU komt binnenkort met voorstellen om het gebruik van biomassa voor de op-

wekking van energie te stimuleren met bindende gebruikspercentages, subsidies 

en belastingvoordelen. Dit betekent op korte termijn al nieuwe investeringen en 

uitbreidingen van palmolie-, soja- en suikerplantages. 

In Nederland werkt de Commissie Cramer aan de ontwikkeling van duurzaam-

heidscriteria voor biomassa. Maar wat wordt er onder duurzaam verstaan? 

Het is ‘vreemd’ om dit te bepalen zonder enige consultatie met organisaties in 

productielanden.”

Wat willen jullie bereiken met de workshop?

“In ons debat over biobrandstoffen worden kanttekeningen geplaatst bij deze 

‘omgekeerde gang van zaken’. Met de discussie op de Top van Onderop hopen 

we mensen te betrekken bij het actuele debat: brengen biobrandstoffen 

meer schade toe dan ze aan milieuwinst opleveren? En wie bepaalt de criteria 

hiervoor?”

20 mei 14.30 – 16.00 uur, 

Zaal 1.1 Barlaeus, Leideplein  x

Door Willem Bos

Van 6 tot en met 8 juni komen de zeven 
grootste industrielanden plus Rusland 
(G8) bijeen in de Duitse kustplaats Hei-
ligendamm, bij Rostock. Ook nu zullen 
Bush, Blair, Putin en de andere G8-leiders 
achter gesloten deuren besluiten nemen 
die van grote invloed zijn op het leven van 
de hele wereldbevolking en de toekomst 
van onze planeet. De politiek van de G8 
kent vooral verliezers. Het Nederlands So-
ciaal Forum organiseert op zondag 20 mei 
de Top van Onderop in Amsterdam, waar 
alternatieven voor oorlog, armoede en 
klimaatverandering worden besproken. 

KLIMAAT GROTE VERLIEZER
Met 13 procent van de wereldbevolking 
produceert de G8 bijna de helft van alle 
broeikasgassen die de aarde opwarmen. 
De VS weigeren als grootste vervuiler nog 
steeds het Kyoto Verdrag te tekenen. De 
klimaatverandering, die het bestaan van 
miljoenen mensen bedreigt, kan alleen 
gestopt worden als alle rijke landen, met 
de G8 voorop, een drastische reductie van 
hun uitstoot van broeikasgassen realise-
ren. Kernenergie is daarbij geen oplossing 
en zou afgebouwd moeten worden.

VREDE EN TOLERANTIE ONDER DRUK
Bush en Blair hebben met hun ‘oorlog 
tegen terrorisme’ internationale rechts-

• regels aan hun laars gelapt. Sinds de inval 
in Irak zijn 650.000 Irakese burgers om-
gekomen en miljoenen  zijn op de vlucht. 
Rusland voert in Tsjetsjenië zijn eigen 
‘oorlog tegen het terrorisme’. De VS be-
dreigen nu ook Iran. Meer dan ooit geldt 
nu in het hele Midden Oosten dat alleen 
rechtvaardige vrede toekomst heeft. Dat 
betekent respect voor mensenrechten 
en een einde aan alle vormen van bezet-
ting. Onder het mom van de ‘oorlog tegen 
terrorisme’ worden burgerrechten uit-
gehold en in Guantanamo Bay en elders 
duizenden mensen illegaal gevangen 
gehouden en gemarteld. In het westen 
leiden generalisaties over moslims tot 
vreemdelingenhaat.

ARMEN BETALEN DE REKENING
De G8 breekt - onder andere via het 
IMF en de Wereldbank - markten open 
voor multinationals. Publieke diensten 
worden geprivatiseerd en bezuinigingen 
op onderwijs en gezondheidszorg afge-
dwongen. De armen betalen de rekening 
en democratische controle over basis-
voorzieningen wordt uitgehold. De G8 is 
zelfs de belofte van de vorige G8 in Schot-
land om de schulden van een klein aantal 
arme landen kwijt te schelden niet nage-
komen. De kloof tussen arm en rijk groeit. 
Twee procent van wereldbevolking bezit 
de helft van alle rijkdom op de wereld. De 
helft van de wereldbevolking moet van 

minder dan twee dollar per dag  leven. 
Het aantal mensen dat dagelijks honger 
lijdt is in de afgelopen tien jaar met 14 
miljoen toegenomen tot 854 miljoen. 

PROTEST TEGEN G8
De G8 in Heiligendamm zal geconfron-
teerd worden met protesten van een 
brede coalitie van milieuorganisaties, 
linkse partijen, vakbonden, NGO’s en 
actiegroepen. Zij zullen alternatieven 
presenteren voor de politiek van de G8. 
Vanuit Nederland zal ook het Nederlands 
Sociaal Forum iedereen oproepen om 
mee te gaan naar Duitsland. Het Sociaal 
Forum wil een globalisering van onderop 
die uitgaat van solidariteit. Dat betekent 
kiezen voor een economie waarin mens 
en milieu boven winst gaan. Een wereld 

waarin mensen meer zeggenschap krij-
gen over hun leven. De miljarden die nu 
worden uitgegeven aan oorlog en het 
subsidiëren van de rijken moet worden 
besteed aan armoedebestrijding en een 
duurzame toekomst. 

Top van Onderop, protestbijeenkomst rond G8

Sociaal Forum wil “mens 
en milieu boven winst”

UITNODIGING UIT ROSTOCKUITNODIGING UIT ROSTOCK
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Acht zelfbenoemde wereldleiders gaan vergaderen over onze 
toekomst. Jij bent niet uitgenodigd. Zorg dat ze je horen!
Actiemanifestatie Museumplein
Zondag 20 mei, Amsterdam

Manifestatie met muziek, hapjes, cabaret en 
ballonnen. 
Met toespraken van onder meer de bekende 
Amerikaanse vredesactiviste Cindy Sheehan 
en andere sprekers uit binnen- en buitenland 
over onze alternatieven voor oorlog, 
klimaatverandering en armoede.

12.30 – 13.00 uur – Gezamenlijke optocht 
Leidseplein –> Museumplein.

13.00 – 14.00 uur – Actiemanifestatie 
Museumplein
Doe mee!: Schrijf je protest op de “G8-muur” 
voor het Amerikaans Consulaat

14.00 – 14.30 uur – Gezamenlijke  optocht 
Museumplein –> Leidseplein.



- EVA - EVA Dordrecht - Evert Vermeer Stichting - Excluded - FairFood – FNV Bondgenoten - FNV Kiem - FNV Vakcentrale - FNV Vrouwenbond - Fundacion Interchange - GATS Platform - GGZ Plaza - Global Basic Income Foundation - Global Civilians Network - Global LinQ - Grassroots Projects - Grenzeloos/SAP - GRIP - Het Alfabet 

- Het Zeteltje - Hijos - Hivos - HOC - Humanistisch Vredesberaad - Huurdersvereniging Amsterdam - ICCO - IKS - IKV - Inclusion - Initiatiefgroep Groene Gids - Initiatiefgroep Kurdistan - Institute of Social Studies - Int. Institute for Inclusive Science - InterArt - Intercultureel & Muzisch Instituut - Internationaal Verzet - IS - Islami-

2245 dood 
   - hoeveel 
   volgen er nog?

Cindy Sheehan, soldatenmoeder

Door Dirk Kloosterboer

“Ik was al tegen de oorlog voordat Casey werd 
gedood. Casey was er ook tegen, net als de hele 
familie, maar we deden niet mee aan acties 
of demonstraties. Toen Casey werd gedood 
voelde ik hoeveel pijn het doet om een kind 
te verliezen voor een oorlog die zo onnodig 
en zinloos is. Ik besloot een organisatie op 
te richten voor andere families die hetzelfde 
meemaken”.

Sheehan kreeg internationale bekendheid toen 
ze in 2005 haar kamp opsloeg bij de Texaanse 
vakantieranch van president George Bush, die 
weigerde haar te ontmoeten. Sindsdien heeft 
ze aan vele demonstraties meegedaan, waarbij 
ze meerdere malen is gearresteerd.

Was u verbaasd over de manier waarop de 
politie reageert op protesten?
“Nee, niet echt verbaasd. Een aantal keer wist 
ik van tevoren dat ik gearresteerd zou worden, 

• maar er was één keer toen ik echt verbijsterd 
was dat ik werd opgepakt. Dat was toen ik 
naar de State of the Union (de Amerikaanse 
troonrede – red) van 2006 ging. Ik ritste mijn 
jas open en ik werd gearresteerd, omdat ik een 
shirt droeg met de tekst ‘2245 dood - hoeveel 
volgen er nog’. Uiteraard kwamen ze erachter 
dat ik geen enkele wet had overtreden en de 
beschuldiging werd ingetrokken”.

Het activisme kost u veel tijd en energie. 
Vraagt u zich wel eens af of het dit 
allemaal waard is?
“Nee, ik ben er echt van overtuigd dat het 
de moeite waard is om op te komen voor je 
rechten. Onze regering heeft ze ons ontnomen 
vanwege de Oorlog tegen Terreur die ze zijn 
begonnen. Veel Amerikanen zijn hier zo apa-
thisch over, maar ik denk dat we echt voor onze 
rechten moeten vechten”.

Eind 2005 was Sheehan in Dublin, waar ze de 
regering aansprak op het gebruik van de lucht-

haven Shannon voor Amerikaanse wapen-
transporten en gevangentransporten door de 
CIA. Ook Schiphol wordt voor dergelijke zaken 
gebruikt.

Is het belangrijk dat landen hun 
verantwoordelijkheid nemen voor de 
manier waarop hun vliegvelden worden 
gebruikt?
“Absoluut, ik vind het verkeerd dat Amerika 
zijn gevangenen martelt en ze zonder proces 
gevangen houdt. Ik vind dat er een morele 
verantwoordelijkheid is voor wat er gebeurt, 
en de overheid zou zulke vluchten niet moeten 
toestaan”.

Moeten burgers zich ook bezighouden 
met wat er op hun vliegvelden gebeurt?
“Ik denk dat we wel zullen moeten. Moreel zijn 
we medeverantwoordelijk”.

Hoe reageerde de Ierse overheid?
“Ik besprak het met Dermot Ahern, de minister 
van buitenlandse zaken. Hij zei dat Condo-
leezza Rice hem had verzekerd dat er geen 
martelingen plaatsvonden en dat hij Rice 
moest geloven, want kijk, we zijn zulke goede 
vrienden van de Verenigde Staten. Dus ik zei: 

‘Waarom zou je iemand geloven waarvan 
bekend is dat ze heeft gelogen? Het is uw land 
en u hebt soevereine rechten, zorg dat die 
gerespecteerd worden.’ Maar hij vond het be-
langrijker om vrienden te zijn met de Verenigde 
Staten dan om onmenselijke behandeling van 
gevangenen te voorkomen”.

De Nederlandse regering wil geen offi cieel 
onderzoek naar de manier waarop de 
beslissing om de inval in Irak te steunen 
tot stand is gekomen. Wat vindt u 
daarvan?
“Ik vind dat de houding van regeringen rond 
Irak zeker moet worden onderzocht, zodat we 
niet weer dezelfde fout maken. Echt, als er ma-
nipulatie is geweest dan moeten mensen daar-
voor verantwoordelijk worden gehouden. En 
als daar geen sprake van is, waarom zouden ze 
dan bang moeten zijn voor een onderzoek?”

Cindy Sheehan houdt een toespraak tijdens de actiema-

nifestatie op 20 mei om 13 uur op het Museumplein en is 

een van de sprekers tijdens het slotdebat van de Top van 

Onderop:

■  Plenair slotdebat: Alternatieven voor de G8

Nederlands Sociaal Forum

20 mei, 16.30 – 18.00 uur

Plenairzaal Barlaeus, Leidseplein 

Nadat haar zoon Casey in 2004 in Irak als soldaat het leven verloor, besloot 

Cindy Sheehan zich in te gaan zetten voor de vrede. Inmiddels is ze het 

boegbeeld van de Amerikaanse vredesbeweging.

2245 dood 
   - hoeveel 
   volgen er nog?

Door Pepijn Brandon

Waarom moet dat onderzoek er eigenlijk 
komen?
‘Er zijn ontzettend veel vragen over de oorlog in 
Irak die tot nu toe onbeantwoord zijn gebleven. 
Willen we dat er duidelijkheid komt, dan kan 
dat wat mij betreft alleen maar als betrokkenen 
onder ede verhoord worden. Daarvoor is een 
parlementaire enquête nodig.’

Wat verwacht je dan dat er in zo’n enquête 

•

naar boven zal komen?
‘Ik wil duidelijkheid over wat de regering pre-
cies vond van het verzoek van de Amerikanen 
om meer militaire steun te geven bij de inval in 

Irak. Hoe zit het precies met de verhalen over 
Nederlandse militairen die zouden hebben 
meegevochten in Noord-Irak? Wat waren de 
omstandigheden rond de Amerikaanse aan-
wezigheid op een Walrus-onderzeeër? Hoe zit 
het met de rapporten van inlichtingendiensten 
die al voor de inval vraagtekens plaatsten bij 
de beweringen over de massavernietigingswa-
pens? Een aantal kamerleden, waaronder ikzelf, 
heeft hierover documenten kunnen inzien. Die 
moeten kritisch ontleed gaan worden.’

Heeft een petitie eigenlijk nog wel zin, nu 
de PvdA-fractie in de Tweede Kamer zegt 
geen onderzoek te willen?
‘Ten eerste kan de Eerste Kamer nog een onder-
zoek instellen. Dat besluit valt begin juni. Ten 

tweede kunnen er nieuwe feiten aan het licht 
komen, die de Tweede Kamer op andere gedach-
ten brengen. De handtekeningenactie is bedoeld 
om de druk maximaal op te voeren. Onze inzet 
is om honderdduizend handtekeningen op te 
halen, en tot nu toe loopt het als een trein.
De Top van Onderop kan hierin zeker een in-
formerende en motiverende werking hebben. 
Wanneer je mensen uitlegt wat het historische 
belang is van het onderzoek, dan willen mensen 
zich er ook voor inzetten.’

Seminar Coalitie Stop de Oorlog

De leugens over Irak & het antwoord van de anti-oorlogs-

beweging

20 mei, 11.00 – 12.30 uur

Plenairzaal Barlaeus, Leidseplein

Burgerinitiatief Openheid over Irak, de SP en coalitie Stop de Oorlog halen 

handtekeningen op voor een parlementaire enquête over de Nederlandse 

besluitvorming rond Irak. We spraken erover met SP-Kamerlid Harry van 

Bommel. 

Irak: ‘Nog teveel vragen onbeantwoord’

Even bellen met: Stefan Verwer

Seminar: Stop EPA’s (Economische Partnerschap Overeenkomsten)

Organisatie:   Lokaalmondiaal, FairFood, De Coalitie voor Eerlijke Handel, 

Afrika Europa Netwerk, Both ENDS, ICCO, SOMO, Wemos en 

Oxfam Novib

Wat gaan jullie doen?

“Lokaalmondiaal verzorgt een seminar dat aandacht vraagt voor de strijd tegen 

vrijhandel en tegen regionale vrijhandelsverdragen. EU-ASEAN, EU-MERCOSUR, 

EU-India; het is een kleine greep uit de regionale handelsverdragen waarover 

de Europese Unie momenteel onderhandelt met ontwikkelingslanden.  In deze 

handelsverdragen worden ontwikkelingslanden gevraagd hun economieën 

vergaand te liberaliseren.”

Wat is hier dan mis mee?

“Het gaat om verdragen met landen met voornamelijk zwakke economieën, die 

je eerst zou moeten helpen om zelf te produceren. Voordat je stimuleert dat 

een Uganda en een Nederland met elkaar in zee gaan, zou je kunnen zorgen dat 

een land als Uganda zichzelf kan bedruipen. De Europese gedachte achter de 

vrijhandelsverdragen is echter dat landen vooral in staat moeten zijn om met 

Europa te concurreren.”

20 mei, 11.00 – 12.30 uur 

Grote zaal De Balie, Leidseplein   x

3



tische Universiteit Rotterdam - IVB - JMA - Jongeren Toekomstige Wereldverbeteraars - JS - Jubilee Nederland - Just Act - Keer Het Tij Maastricht - Keer het Tij Nijmegen - Kerk en Vrede - Kerkelijke werkgroep Samen Delen Dordrecht - Kinderen van Moeder Aarde - Kleureneconomie - KMAN - Kontakt der Kontinenten - Kroesje 

- LHUMP - Libre Expresion - Licht op Reintegratie - Linke Hersenen - Linkse Hulp - Llink - Loesje - LokaalMondiaal - LOS - LSVb - MAid MAnagement - Mama Cash - Max Havelaar - Meldpunt Misbruik Identifi catieplicht - Milieudefensie - Museum voor Vrede en Geweldloosheid - Nahid - Natuur en Milieu - NCIV - Nederland Anders 



- Nederland Bekent Kleur - Nederlands Platform Gentechnologie - Nederlandse Missieraad - Nemo - NENO - Nijmeegs Platform - NIPI - NIZA - Noodles - Noordelijk Zoutkoepeloverleg - Noticias - NPK - Offensief - Oikos - Ojala - OKIA - Omslag - Organisatie van Lokale Omroepen Nederland (OLON) - Organisatie voor Duurzame 

Energie  - Oxfam Novib - Paffencollectief - Pais - Papua Lobby - PEACE - Peace Brigades International  - Pinksterlanddagen - Platform Aarde Boer Consument - Platform Keer het Tij - Platform Stop de Inburgeringsplicht - Platform tegen de Nieuwe Oorlog - Platform Vredescultuur - Plitia  - Prime - PROJUSTITIA - Protestantse 



Diaconie Amsterdam - Rabia Latina - Renegade Artists Present - ROOD, jongeren in de SP - RozeLinks - S.B.I.D. - Samen Tegen Racisme - Schone Kleren Kampagne - Silence for Peace - SMZBW - Sociaal Initiatief Nederland - Sociale Databank Nederland - SOL - SOMO - SOMO  - Sonido - SOS Kinderen Irak - Steungroep 

Vrouwen Zonder Verblijfsvergunning - Stichting Aarde - Stichting Agromisa - Stichting Aknarij - Stichting Basta - Stichting Bona Baana - Stichting Detjing - Stichting Dick Scherpenzeel - Stichting Divers Overijssel-Gelderland - Stichting Door en Voor - Stichting Duurzaam Verder - Stichting Duurzame Solidariteit - Stichting 

Door: Willem Bos

Het “Nee” in de referenda over de Euro-
pese Grondwet in Frankrijk en Nederland 
maakte duidelijk dat grote delen van de 
bevolking kritisch staan tegenover de EU. 
Die stemming blijft niet tot die twee lan-
den beperkt. Ook in de andere 25 lidstaten 
worden grote vraagtekens gezet en is de 
discussie gaande.
Moet de Grondwet ondanks de afwijzing in 
Frankrijk en Nederland toch doorgevoerd 
worden? Moet er een lichtere versie ko-
men, of moet Europa juist op een andere 
leest worden geschoeid? De discussie blijft 
niet beperkte tot ‘de politiek’ maar wordt 
ook binnen sociale bewegingen gevoerd.

• Om van Europa de meest concurrerende 
kenniseconomie ter wereld te maken 
wordt de economie steeds verder gelibe-
raliseerd en geprivatiseerd. Het stelsel 
van sociale voorzieningen wordt gestaag 
afgebouwd en vervangen door een 
concurrentiemaatschappij waarin ieder 
vooral voor zichzelf op moet komen. 
Een relatief kleine groep profi teert daar-
van, voor een groot deel van de bevolking 
rest een steeds grotere bestaansonzeker-
heid. 
Dat zien we ook bij de ‘externe’ politiek 
van Europa. Ontwikkelingslanden worden 
onder druk gezet om hun economieën 
steeds verder te liberaliseren. Ook daar 
zijn het de armsten die  de dupe zijn.

Is dit het Europa dat ons en onze kinde-
ren een vreedzame, veilige en schone 
toekomst kan geven? Daarover wordt op 
de Top van Onderop in een groot aantal 
workshops en seminars gesproken, want 
Europa is best wel belangrijk.

■  Seminar: Stop Regionale Vrijhandelsverdragen: 

Stop EPA’s 

De Coalitie voor Eerlijke Handel e.a. 

11.00 – 12.30 uur

Grote zaal De Balie

■  Seminar: Hoe verder met Europa na het 

referendum?

Coalitie Ander Europa

14.30 – 16.00 

Plenairzaal Barlaeus, Leidseplein

Europa, 
                         best wel belangrijk
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Lange tijd was Europa voor sociale bewegingen en de bevolking net zo iets als het weer. Je 

kon er boos over zijn of juist blij, maar het was een gegeven. Nu staat Europa zelf steeds 

meer ter discussie. Wat Europa is, en wat Europa doet. Voor haar eigen bewoners maar 

ook in de rest van de wereld.



Door Peer de Rijk

Schone energie is een basisrecht. Bijna 
twee miljard mensen op de wereld hebben 
geen toegang tot schone en betaalbare 
energie. De G8, de VN, tientallen landen en 
fi nanciële instellingen hebben programma’s 
om hier wat aan te doen. Dat klinkt goed, 
immers, verbeterde toegang tot energie 
draagt direct bij aan ontwikkeling en ar-
moedebestrijding. Bedrijven en fi nanciële 
instellingen kunnen daarbij een grote rol 
spelen. Dat lijkt zelfs noodzakelijk gezien de 
omvang van het probleem. 
Anderglobalisten,  de milieu- en ontwik-
kelingsbeweging vrezen echter dat dit 
niet op de goede manier gebeurt en dat 
het bedrijfsleven te veel invloed heeft. 
Duurzaamheid en versterking van de onaf-
hankelijkheid van mensen moeten voorop 
staan. Daar moet je criteria voor ontwik-
kelen die je hanteert bij het beoordelen van 
energieprojecten. Als dat niet gebeurd is er 

• een grote kans dat de toegang tot energie in 
marginale en afgelegen gebieden niet ver-
betert, dat de voorkeur wordt gegeven aan 
niet-duurzame energievormen, of dat de 
energievoorziening onbetaalbaar wordt. 
Is een duurzame energievoorziening in 
combinatie met armoedebestrijding wel 
haalbaar? Natuurlijk. Juist de duurzame 
bronnen bieden die mogelijkheid. Om ein-
deloze discussie en stagnatie te voorkomen 
zou het goed zijn als er criteria komen 
die gaan gelden voor bijvoorbeeld alle 
overheids- en private investeringen, hulp-
programma’s, kredietfaciliteiten, leningen 
en andere geldstromen.  Het zou de mondi-
ale milieu- en ontwikkelingsbeweging ook 
versterken als ze het eens zouden kunnen 
worden over die uitgangspunten. Je wordt 
niet meer tegen elkaar uitgespeeld en ‘je te-
genstander’ (van G8 tot private bank) weet 
waar ze aan toe is. De organisatie WISE wil 
hier aan werken en over discussiëren. Je 
kunt meepraten op www.tegenstroom.nl. 

Emmaus Haarzuilens - Stichting FLOW - Stichting Gast - Stichting Globaliseringscentrum - Stichting Help de Hennep - Stichting Internationale Vrije Vrouwen - Stichting LGHi - Stichting Melania OS - Stichting MinPlus - Stichting Overal - Stichting Publieke Zaken - Stichting Searchweb - Stichting Tegenwicht - Stichting 

Time-Out - Stichting Voor Een Sociaal Europa - Stichting Zelfbeschikking West-Sahara - Stichting Zevenheuvelenloop - Stichting Zora - Tekeer tegen de Isoleer - TIE Netherlands - TNI - United Civilians for Peace - United People - Universitair Milieuplatform Maastricht - VAAO - VD AMOK - Venezolaanse Indiaanse Gemeenschap 

Even bellen met:  Eelco Fortuijn

Workshop: 30 fairness vragen aan een wodka-lime!

Organisatie:  FairFood, ICCO

‘Wat voor soort vragen stellen jullie precies aan die wodka-lime?

“Steeds vaker komt het voedsel in de supermarkt, de kantine of het restaurant 

uit ontwikkelingslanden. Dat is niet verkeerd, maar er kan veel mis zijn: extreme 

kinderarbeid, gedwongen arbeid, extreem lage lonen, milieuvervuiling, corruptie, 

belastingontduiking en kartels. We leven in een moderne tijd, hoe kan het dan dat 

er toch zoveel problemen zijn met ons voedsel?” 

Wat willen jullie precies gaan doen?

“Ongelijke kansen, afschuiven van kosten voor mens, milieu en economie, en 

marktregels voor eerlijke handel die wel op papier staan maar in de praktijk niet 

worden gehandhaafd, komen centraal te staan in deze interactieve workshop. 

De huidige globalisering is scheef en oneerlijk en de consument zit opgezadeld 

met de rol om hier wat aan te doen. Maar wat? En wat is de defi nitie van ‘fair 

voedsel’?” 

20 mei, 16.30 -18.00 uur

Zaal 2.6 Barlaeus, Leidseplein  x

Kees Kodde is adjunct-directeur campagnes 

van Milieudefensie. Milieudefensie is 

vanaf het begin actief betrokken bij het 

Nederlands Sociaal Forum.

Waarom vindt Milieudefensie het NSF 
belangrijk?
“Het Nederlands Sociaal Forum (NSF) is een platform 
waarin we samenwerken met andere maatschappe-
lijke organisaties. Belangrijk, omdat milieu en klimaat-
verandering ook sociale kwesties zijn. Het motto van 
het NSF, ‘een andere wereld is mogelijk!’, is ons uit het 
hart gegrepen en wij beschouwen onszelf deel van de 
beweging voor een andere globalisering.
Die andere wereld gaan we alleen bereiken als we 
mensen in beweging brengen en mobiliseren. En niet 
alleen maar tegen, maar ook vóór: onze alternatieven. 
Die willen we tijdens de Top van Onderop naar voren 
brengen.”

Wat schort er aan het Nederlandse 
klimaatbeleid?
“De doelen zijn goed: 30 procent minder CO2 in 2020. 

Neemt de regering ook de maatregelen om dit af 
te dwingen? Daarvoor moet ze het lef hebben om 
gevestigde belangengroepen te trotseren. Neem 
vliegverkeer: dat levert 10 procent van onze bijdrage 
aan het broeikaseffect. Dat moet je aanpakken door 
de belastingvrijstellingen aan te pakken, het vliegen 
duurder te maken dus, en de luchtvaart te binden 
aan een jaarlijks dalend uitstootplafond, met verhan-
delbare rechten.  Beperk ook het autoverkeer: meer 
asfalt kan echt niet meer in Nederland. De bespaarde 
miljarden kunnen naar het openbaar vervoer.
In de discussies over klimaatverandering gaat het 
vaak over spaarlampen, maar veel diepgaander ver-
anderingen zijn nodig. Bijvoorbeeld in voeding. De 
hele keten van veehouderij en vleesindustrie draagt 
op wereldschaal bijna 20 procent bij aan het mondi-
ale broeikaseffect. Een ander voorbeeld: de palmolie 
die wordt geïmporteerd om ons van ‘groene stroom’ 
te voorzien, zorgt voor ontbossing in Azië. Mondiale 
verbanden moeten vaker aan de orde komen in het 
klimaatdebat.”

Wat gaan jullie doen de komende maanden?
“We zijn bezig om banken onder druk te zetten. De vier 
grootste Nederlandse banken beschikken samen over 
meer dan 2.700 miljard euro die zij uitzetten als inves-
teringen en leningen. Hiermee fi nancieren ze jaarlijks 
een CO2-uitstoot die drie keer zo groot is als de uitstoot 
van heel Nederland. 
Bovendien willen we de invoering van een klimaatwet. 
Politici maken nu goede sier met doelstellingen voor 
over 13 jaar, maar het moet nu gebeuren. Wij willen dat 
een jaarlijkse binnenlandse reductie van 3 procent CO2 
wettelijk verplicht wordt. De tijd van mooie beloftes is 
nu wel voorbij.” 

■  Seminar: Voorbij de spaarlamp: Strategie voor een 

klimaatbeweging

Milieudefensie OxfamNovib, Peak Oil, WISE, Internationale 

Socialisten

20 mei, 14.30 – 16.00 uur 

Grote zaal De Balie, Leidseplein (Milieudefensie)

Door Maina van der Zwan

Jonathan Neale van de Britse Campagne 
tegen Klimaatverandering is een van de 
sprekers op het NSF. 

De G8-top heeft klimaatverandering hoog 
aan de agenda staan. Goed nieuws?
“Ja, dat is goed nieuws, maar laten we wel dui-
delijk zijn waarom. Bush & Co zijn niet van plan 
om ook maar iets te doen aan armoede en de 
oorlogen in het Midden-Oosten. Aangezien ze 
wel de indruk willen wekken dat ze iets aan de 
grote problemen van deze wereld doen, staat 
klimaatverandering hoog op de agenda. Het 
probleem is echter dat de oplossingen waar zij 
over praten niet in de buurt komt van wat er 
nodig is.”

Wat zou er nodig zijn om 
klimaatverandering echt te stoppen?
 “De technologie is er. We kunnen overal ter 
wereld overstappen op windturbines, zon-
nepanelen en andere vormen van duurzame 
energie. Huizen kunnen veel beter geïsoleerd 
worden, transportsystemen kunnen over-
schakelen van de auto naar openbaar vervoer 
en we kunnen veel strengere regelgeving aan 
de industrie opleggen. Er is geen gebrek aan 
alternatieven en de capaciteit om die op korte 
termijn uit te voeren. Maar er is een gebrek aan 
politieke wil om serieuze maatregelen door te 
voeren.”

•

Waar komt het gebrek aan daadkracht dan 
vandaan?
“Klimaatverandering stoppen is een politiek 
probleem. Wat we nodig hebben is groot-
schalige ingrepen vanuit de overheid, en dat is 
precies waar Bush, Blair en de rest niet aan wil-
len beginnen. Al 25 jaar lang stellen regeringen 
en bedrijven dat de markt de oplossing vormt 
voor alle problemen. Maar de markt is juist een 
oorzaak voor problemen zoals klimaatveran-
dering. De maatregelen die klimaatverande-
ring daadwerkelijk kunnen stoppen zouden 
een complete breuk met het mondiale econo-
mische beleid vereisen.”

Wat zou de strategie van sociale 
bewegingen moeten zijn?
“Alleen massale druk van onderaf kan ver-
anderingen afdwingen. Die druk moeten we 
opbouwen. Nu al staan er in 30 landen kli-
maatdemonstraties gepland voor 8 december. 
De uitdaging is om de thema’s klimaat, sociale 
rechtvaardigheid en oorlog meer aan elkaar 
te verbinden. De protesten tegen de G8 zullen 
daarin een belangrijk moment zijn.”

■  Seminar: The G8, Fiddling While The Climate Burns 

Milieudefensie, OxfamNovib, WISE, Internationale 

Socialisten, Peak Oil 

20 mei, 11.00 – 12.30 uur

Aula Barlaeus, Leidseplein

Jonathan Neale:

G8 geeft geen echte 
oplossing

Schone energie: Een basisrecht
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      ‘De tijd van mooie beloftes is voorbij’’
KEES KODDE, MILIEUDEFENSIE



�
De omroep LLink verzorgt 

op de Top van Onderop 

een programma van 

kritische documentaires 

in de fi lmzaal van De Balie. 

Yvonne Gispen is medewerker communicatie 

van Llink en vertelt over de plannen.

“Voor Llink is de Top van Onderop belangrijk, omdat de 
doelstelling van een andere globalisering heel direct 
aansluit op dat wat we met onze omroep ook willen 
bereiken. In onze normale programmering op televisie 
besteden we op een praktische manier aandacht aan 
idealistische thema’s.
Voor op de Top van Onderop hebben we een speciaal 
programma samengesteld dat aansluit op de thema’s 
oorlog en vrede, armoede en klimaatsverandering. Zo 
laten we in De Balie een documentaire uit de program-
maserie Warzone zien over kindslaven in Ivoorkust. 

Deze kinderen werken in de ca-
caohandel. Ze worden ontvoerd 
en gedwongen onder heel slechte 
omstandigheden te werken, zodat 
de cacao zo goedkoop mogelijk 
geproduceerd kan worden.

In ‘The Last Days of Shismaref’ staat een eiland voor de 
kust van Alaska centraal, dat bewoond wordt door Inu-
piaq families. Zij dreigen de eerste klimaatvluchtelingen 
ter wereld te worden. Omdat door de opwarming van 
de aarde de zee rond het eiland niet meer dichtvriest, 
brokkelt het eiland af onder de zware herfststormen.
LLink zal ook zelf in de eigen programma’s aandacht 
besteden aan de Top van Onderop, in ieder geval op de 
radio. Daarnaast zijn we met een informatiekraampje 
aanwezig, dus kom ons vooral opzoeken. We hebben 
hard leden nodig om te kunnen blijven uitzenden!”

20 mei, 10.30 – 18.00 uur

Filmzaal De Balie, Leidseplein

- Ver. Iraanse Academici in Nederland - Vereniging Basisinkomen - Vereniging Solidair - Vereniging van Afghanen in Nederland - Vereniging van Milieuprofessionals - VIA Nederland - Vluchtelingenwerk Genemuiden - Vluchtelingenwerk Nederland - V Mania - VON - Voor de Verandering - Vrienden van GroenFront!  - Vrij Media 

Collectief - Vrijeconsumenten.nl - Vrouw en Milieu - Vrouwen en de Bijstand - Vrouwen voor Vrede  - Wemos - Wereldrevolutie - Werkgroep Arme Schaap - Werkgroep Eurobom - Werkgroep Sociale Globalisering - Werkplaats Biopolitiek - WGNRR - Wise - XminY  - Zami - Zwart Zaad. Meer informatie op www.sociaalforum.nl.

Tijdens de Top van Onderop zal de 

documentaire Dealing and wheeling in 

small arms vertoond worden. Na afl oop 

zal fi lmmaker Sander Francken vragen 

beantwoorden. Hij vertelt over de fi lm.

Door Suzanne Hogendoorn

“De fi lm gaat over de oorzaken en gevolgen van de 
verspreiding van kleine wapens over de wereld. Onder 
‘kleine wapens’ verstaan we wapens in alle soorten en 
maten - van bazooka’s, antitankraketten tot handgra-
naten, en revolvers. Mijn belangrijkste motivatie voor 
het maken van deze fi lm was de realisatie dat wereld-
wijd jaarlijks meer dan een half miljoen doden vallen 
door deze handel. Dit is meer dan door welk ander 
wapen ook. Maar er bestaan geen juridisch bindende 
regels voor deze internationale handel. 

•

Hier in Europa lijkt het een ver-van-ons-bed-show, 
maar de consequenties voor continenten als Afrika 
en Zuid-Amerika zijn desastreus. Op deze continen-
ten vormen kleine wapens de brandstof voor talloze 
binnenlandse confl icten. 
Onder experts wordt al jaren gepraat en gerappor-
teerd over de problemen van de verspreiding van 
kleine wapens. Zolang deze discussie voorbehouden 
blijft aan experts en regeringsvertegenwoordigers is 
het streven naar een international verdrag gedoemd 
te mislukken. Er zijn domweg te veel tegenstrijdige 
belangen. Alleen een publieke discussie en publiek 
besef kan draagvlak creëren om tot zo’n handelsver-
drag te komen.”  
www.dealingandwheeling.com
 

20 mei, 16.30 – 18.00 uur 

Salon De Balie, Leidseplein

DOCUMENTAIRE

 
in small arms

Dealing and wheelingDealing and wheeling

 Live op sociaalforum.nl
Kun je echt niet komen? Volg dan de Top van Onderop via internet. Op zondag 
20 mei doet een groep van onafhankelijke mediamakers verslag vanaf locatie. 
Vanaf die dag zijn op de website sociaalforum.nl tal van geluids-, video en tekst-
verslagen van de debatten en acties te zien.  

Zie het laatste nieuws vanaf de Top van Onderop op www.sociaalforum.nl

COLOFON
Deze programmakrant van de 

Top van Onderop is een uitgave 

van het Nederlands Sociaal 

Forum. 

Aan deze krant werkte mee:

Richard Bastiaans (vormgeving) 

Willem Bos

Pepijn Brandon (hoofdredactie)

Marleen Brouwer

Anouk Clabbers

René Danen

Suzanne Hogendoorn

Nancy Kenter

Dirk Kloosterboer

Peer de Rijk

Maina van der Zwan

Nederlands Sociaal Forum

Spuistraat 239

1012 VP  Amsterdam

020 – 4223039

Giro: 4902698

info@sociaalforum.nl

www.sociaalforum.nl 

Oplage: 185.000 exemplaren

Deze krant werd mede mogelijk 

gemaakt door de ASN Bank.

Amsterdam april/mei 2006

Even bellen met: Miriyam Aouragh

Seminar: Geert Wilders en de politiek van de angst

Organisatie:  Samen tegen Racisme, Nederland Bekent Kleur, e.a.

Wat is de aanleiding voor jullie seminar?

“In de afgelopen jaren zijn allochtonen en autochtonen, moslims en niet-mos-

lims steeds scherper tegen elkaar opgezet. Met zijn uitspraken zoals ‘tsunami 

van islamisering’ en zijn houding tegenover politici met een dubbel paspoort is 

Wilders een van de gangmakers van deze ontwikkeling. Waar komt deze tendens 

vandaan? En hoe kan het tij gekeerd worden? In dit seminar willen we mensen 

vanuit politieke partijen, wetenschap en activisme aan het woord laten. We wil-

len een inhoudelijke discussie over bijvoorbeeld de ‘dubbele paspoort’ zaak, de 

opkomst van Wilders, en natuurlijk wat de beste respons hierop is.”

Waarom is de Top van Onderop een belangrijk trefpunt voor jullie?

“Er is een groot politiek vacuüm op dit terrein. Kritisch debat is daarom noodzake-

lijk. Het lijkt wel of er een taboe op rust om het over racisme in Nederland te heb-

ben. Juist op de Top van Onderop kunnen we mensen een platform bieden dat hen 

in het publiek debat of de media nauwelijks gegund wordt. Kortom, de marginalen 

wordt een stem gegeven zodat ook hun mening gehoord wordt.”

20 mei, 14.30 – 16.00 uur

Aula Barlaeus, Leidseplein  x

www.sociaalforum.nl

Nederlands
Sociaal
Forum 20 mei 2007

Amsterdam

Nederlands
Sociaal
Forum 20 mei 2007

Amsterdam

Kaarten vooraf reserveren
Kaarten reserveren wordt sterk aanbevolen. Dit kan op www.sociaalforum.
nl. De kaarten kosten slechts 5 euro voor de hele dag. Gereserveerde kaarten 
kunnen afgehaald worden aan de inschrijfbalie in het Barlaeus Gymnasium aan 
het Leidseplein in Amsterdam (ingang Weteringschans 29 tegenover Paradiso). 
Gereserveerde kaarten kunnen alleen op zondag 20 mei 2007 tussen 10 en 
15 uur afgehaald worden aan deze kassa tegen contante betaling. Na 15 uur 
vervalt de reservering. 

Kaartverkoop aan de kassa
Kaarten kunnen alleen gekocht worden op zondag 20 mei 2007 aan de inschrijf-
balie in het Barlaeus Gymnasium aan het Leidseplein in Amsterdam (ingang 
Weteringschans 29 tegenover Paradiso). Entree is 5 euro. Je krijgt na betaling 
een polsbandje waarmee je toegang hebt tot alle activiteiten (11-18 uur) van de 
Top van Onderop in De Balie en het Barlaeus Gymnasium aan het Leidseplein. 
De actiemanifestatie (13-14 uur) op het Museumplein is vrij toegankelijk zonder 
toegangsbewijs.

Adres en Openbaar vervoer
De Top van Onderop is rondom het Leidseplein in Amsterdam dat uitstekend te 
bereiken is met het Openbaar Vervoer. Iedere drie minuten vertrekt er een tram 
(lijn 1, 2 of 5) van het Centraal Station naar het Leidseplein.
De Balie (Kleine-Gartmanplantsoen 10) en het Barlaeus Gymnasium (Wete-
ringschans 29, tegenover Paradiso) bevinden zich beide aangrenzend aan het 
Leidseplein. De actiemanifestatie om 13 uur is op het nabijgelegen Museum-
plein (ca 15 minuten lopen). 

8

Een alternatief voor protest tegen armoede: zang. Op de 
Top van Onderop wordt het door Peter Maissan gecompo-
neerde stuk Poverty Requiem gezongen. Het muziekstuk 
attendeert op de millenniumdoelstellingen die bijna 200 
lidstaten van de Verenigde Naties hebben opgesteld om 
armoede in de wereld fl ink terug te dringen. “Een artistiek 
stuk is een fantastisch actiemiddel, omdat muziek uit het 
hart komt en mensen diep raakt”, zegt Maissan. 
In vijf delen worden verschillende manieren waarop armoe-
de zijn uitwerking heeft op de mens verklankt: schreeuw, 
woede, rouw, overleven en hoop. Alle teksten zijn geschre-
ven door Sylvia Borren, directeur van OxfamNovib. 
Het Poverty Requiem zal ook te horen zijn bij de pro-
testen tegen de G8 in juni in Duitsland. Op 17 oktober, 
‘Dag van de Armoede’, wordt het Requiem in 12 landen 
uitgevoerd. Op de Top van Onderop wordt het stuk voor 
het eerst in Nederland ten gehore gebracht. Mensen 
kunnen zich nog aanmelden om mee te zingen op: 
www.povertyrequiem.org      

20 mei, 16.30 -18.00 uur 

Aula Barlaeus, Leidseplein

Poverty Requiem

LLink 
op de Top
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