
SP en ROOD naar 
Europees Sociaal Forum 
in Parijs 
Het ESF betekent vier dagen 
van di scuss ies, protest, muziek 
en cultuur. Na de succesvoll e 
evenementen van het Wereld 
Soc iaal Forum in 2001 en 2002 
m Porto Alegre (Brazilië) 
bezochten 60 dui zend mensen 
het eerste ESF in november 
2002 in Fl orence (Itali ë). Op 
de laatste dag demonstreerden 
daar één miljoen mensen tegen 
de dreigende oorl og tegen Irak. 
Dit succes le idde to t het initi a
ti ef om op 15 februari 2003 
wereldwijd tegen de oorl og te 
protesteren. 

Ook dit keer wordt het ESF een 
massaal treffen van mensen di e 
acti ef z ijn binnen acti egroepen, 
vakbonden, politi eke partij en 
en andere organi sati es . Tien
du izenden mensen uit Europa 
en daarbuiten zull en di scus
siëren over neo libera le globali 
sering, oorl og en vrede, strate
gieën voorverzet en altern ati e
ven. Het ESF- initi ati ef staat in 
het teken va n het opbouwen 
van een andere en betere we
reld : 'Un autre monde est pos
sible!' 

Op maar li efst vier locati es (de 
Parij se voorsteden Saint-Denis, 
Ivry, La Vill ete en Bobigny) 
zijn er honderden zalen voor 
bijeenkomsten en workshops. 
Voor 12 november staat een 
grote actiedag van vakbonden 
ge- pland en op zaterdag 15 no
vember ei ndi gt het ESF met een 
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Wat is het verband tussen de Irak-oorlog, 
de strijd tegen afbraak van sociale voorzienin-

gen, anders globaliseren en initiatieven tegen 
vreemdelingenhaat? Ze komen allemaal ruim

schoots aan bod op het tweede Europees 
Sociaal Forum (ESF) dat van 12 tot 15 november 

in en rond Parijs plaatsvindt - en waar je van 

harte welkom bent. 

grote demonstrati e. Het voll e
dige programma is te vi nden 
op: www.fse-esf. org 

In Nederland maken ROOD 
en de SP deel uit van een werk
groep di e onder de paraplu van 
Keer het Tij is gevormd. Die 
werkgroep bereidt het vervoer, 
de overnachtingsmogelijkheden 
en de inhoudelij ke inbreng voor. 
Op dat laatste vlak zijn de 
zaken nog vo lop in beweging. 
Zoals de zaken er nu uitzien, 
zal de SP een workshop houden 
over ons ' nee' tegen het ont
werp voor een Europese 
Grondwet. Verder zal Harry 
van Bommel deelnemen aan 
een paneldi scussie over de rol 
van Nederland bij de bewape
ni ng van Israël en een inbreng 
hebben in de workshop van 
Corporate Europe Observatory 
over het verzet tegen de pri vati
seri ng van drinkwater. Tot slot 
willen we vanuit de SP een 
excurs ie organi seren naar een 
Parijse prob leemwijk om te 
zien hoe links daar werkt aan 
belangenbehartiging en poli -

ti ek. Ook vanuit ROOD zu ll en 
er verschill ende initi atieven 
worden uitgewerkt. 

Een van de zaken die op het 
ESF aan de orde zal komen, is 
de verhouding tu ssen sociale 
bewegingen en politieke par
tijen. Vanuit de optiek van de SP 
slu.iten di e twee elkaar niet uit, 
maar vull en ze elkaar juist aan 
(als het goed is). Sterker nog, 
vanuit de SP zijn wij op beide 
gebieden thui s. Zo spelen leden 
van onze partij een belangrijke 
rol in de opbouw van de 
an ti - oorlogsbeweging in Neder
land. Daarn aast is vori ge maand 
vanuit de SP de Werkgroep 
Sociale Globali sering van start 
gegaan, di e onder andere gaat 
werken aan een publicatie waar
in de samenhang tussen all erlei 
alledaagse problemen en de 
neoliberale globalisering wordt 
uitgewerkt. 

Nieuwsgierig geworden? Vanuit 
ESF-Nederl and doen we je een 
aantrekkelijk aanbod: een re
tourtje Parijs (vertrek 12 novem-
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ber vanui t Amsterdam, Rotter
dam, Nijmegen en Groningen; 
terugreis 16 november vanuit 
Parijs), de toegang tot het ESF 
en de overnachti ngen (i n sport
hallen) voor 65 euro per per
soon. Dit bedrag dien je over te 
maken op giro 3337800 ten 
name van penningmeester SP te 
Rotterdam, onder vermelding 
van ESF. Vergeet niet je volledi
ge adresgegevens en mogelijk 
e-mailadres te vermelden, zodat 
we je niet alleen de algemene 
informatie toe kunnen sturen, 
maar je ook op de hoogte kun
nen houden van de SP-initi atie
ven tijdens het ESF. Overi
gens, beheersing van de Franse 
taal is niet nodig om je op het 
ESF te kunnen redden. De grote 
bijeenkomsten zu llen simu ltaan 
vertaa ld worden in het Engels 
en ook in het verdere program
ma kun je met die taa l uitste
kend uit de voeten. • 

Voor meer informatie: 
hvheijningen@sp.nl of 

(070) 318 38 16. 




