
Volop enthousiasme in bomvol Florence 

Op naar een ander Europa! 
Oud-gediende in de linkse 
beweging Erik Meijer was on
der de indruk van de massaliteit 
en het enthousiasme. 'Florence 
was vooral een heel grote groep 
jonge enthousiaste mensen die 
radicale veranderingen eisen. 
Het volstrekte tegendeel van 
geluiden als 'de geschiedenis is 
ten einde, het kapitalisme is een 
gegeven en oorlogen zijn onver
mijdelij k'. Sinds de roeri ge 
periode eind j aren zestig heb ik 
zoiets niet meer aangetroffen. 
Veel jongeren in Zuid-Europa 
zijn erg geïnspireerd door wat er 
momenteel in Zuid-Amerika 

gebeurt, bijvoorbeeld de ruk 
naar links in Brazilië.' 
Ook Angelique Derks roemt de 
energie die de bijeenkomsten 
uitstraalden. 'Het enorme en
thousiasme bij de vele jongeren 
die aanwezig zijn maakt duide
lijk dat de strijd voor een ander 
Europa kan uitgroeien tot een 
grote beweging. De wens tot 
verandering die bij iedereen 
aanwezig is, werkt heel enthou-

Een andere Europa is mogelijk, was het motto waar
onder tegenstanders van het 'Europa van het kapitaal' 
van 6 tot 10 november het Europees Sociaal Forum 
(ASF) organiseerden: een eigen top in het Italiaanse 
Florence. Tienduizenden mensen namen deel aan 
debatten en wisselden ervaringen uit over actie en 
samenwerking in de strijd tegen het neoliberale 
Europa. De SP was aanwezig met een delegatie van 
onder anderen Harry van Bommel (Tweede-Kamerlid), 
Erik Meijer (lid Europees Parlement), René Roovers en 
Angelique Derks (medewerkers Europees Parlement) 
en Guido van Leemput (medewerker Tweede Kamer). 
In Spanning enkele impressies. 

siasmerend . Daar staat tegen
over, dat het nog wel daarin is 
blijven steken. Na twee dagen 
begon ik zinvolle antwoorden 
op de vraag hoe gaan we dat 
voor elkaar krijgen? wel te mis
sen. Vooral op de grote bijeen
komsten was het veel retoriek.' 
Dat er nog geen duidelijke weg 
is naar het andere Europa dat de 
forumdeelnemers willen, ziet 
Meijer niet als een probleem. 
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'Dat kan niet anders in deze 
fase . Het grote belang van het 
ESF is, dat al die ideeën over 
verandering, en al die individuen 
en groeperingen hier met elkaar 
geconfronteerd zijn . Alle ideeën 
die elkaar aan het bevruchten 
zijn, dat is de grote winst. En na
tuurlij k: de sfeer van wij gaan de 
revolutie maken die er in Floren
ce hing, zal bij thuiskomst her en 
der voor ontnuchtering zorgen, 
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als mensen zien hoe de werke
lijke wereld in elkaar zit.' 

Beweging tegen mafia, 
partijen en corruptie 

Florence was de topontmoeting 
van de 'sociale beweging'. Poli
tieke partijen konden zich niet 
aansluiten bij het ESF, en ont
moetten her en der zelfs weer-

stand. Erik Meijer: 'Een heel 
kenmerkend voorbeeld was wel 
de aanwezigheid van een Itali
aanse groepering die zich noemt 
Robin Roodbeweging voor so
ciale rechtvaardigheid en tegen 
mafia, partijen en corruptie.' 
René Roovers: 'Het verschijn
sel is er inderdaad, dat veel 
sociale bewegingen het vertrou
wen in de politiek verloren heb
ben. Die bewegingen zitten met 
de strategische vraag of zij zich 
moeten aansluiten bij politieke 
partijen of verder moeten gaan 
als sociale beweging. Moeten 
we binnen en met politieke par
tijen deze veranderingen teweeg 
brengen of moeten we als socia
le beweging zelfstandig aan de 

gang, als signaalfunctie. Dat is 
de vraag waar veel mensen hier 
mee zitten. De rol die wij hier 
hebben als SP, is vooral die van 
toehoorder. Goed luisteren naar 
wat er leeft. Veel landen in de 
wereld hebben te maken met 
allerlei rampspoed, zoals hon
gersnood. De actievoerders hier 
geven de politiek daarvan de 
schuld. Anderzijds zijn er velen 

die begrijpen dat de politiek de 
weg is om iets te veranderen.' 
Meijer: 'Het probleem speelt 
vooral in Zuid-Europa. We heb
ben het er binnen de fractie van 
Verenigd Links in het Europar
lement ook over gehad. Wat wij 
vooral moeten doen, is duidelijk 
maken dat wij niet de mafia zijn , 
maar een bondgenoot.' 

Aandacht voor vak
bondsstrijd, Oost-Europa, 
de verhoudingen met de 
Arabische wereld en nog 

veel meer 

De SP' ers waren vooral naar 
Florence gekomen om te luiste
ren, contacten te leggen en lessen 

Wereldforum als voorbeeld 
Het Europees Sociaal Forum (EFS) is een Europees 
vervolg op het World Social Forum dat twee jaar 
geleden werd gehouden in Porto Alegro in Brazi
lië. Dat was een wereldwijd gebeuren met meer 
dan zeventigduizend mensen die allerlei work
shops, debatten en demonstraties bezochten. In 
Nederland is het ESF voorbereid door het plat
form 'de wereld is niet te koop'. 

te leren van andere organisaties. 
Wat hebben de verschillende 
bezochte bijeenkomsten opgele
verd? 
Guido van Leemput was niet 
erg onder de indruk van enkele 
van de grootschalige bijeen
komsten die hij bijwoonde. 
'Met de sfeer zat het wel goed. 
Maar inhoudelijk waren het 
toch vooral propagandahande-

lingen. Ik heb echter ook twee 
discussies bijgewoond, die wel 
heel interessant waren. Eentje 
over de vraag hoe we de sociale 
agenda in Europa kunnen com
bineren met de bestrijding van 
extreem rechts. Je ziet nu bij
voorbeeld dat rechts het ook 
heeft over de ongelijk verdeelde 
welvaart, en zich ook keert 
tegen de privatiseringen en 
tegen de oorlog in Irak. De con
clusie was - en die klinkt wat 
moeilijk - dat we nieuwe vor
men van insluitende identiteit 
moeten vinden. Rechts sluit 
mensen uit: vluchtelingen, al
lochtonen, enzovoorts. Wij 
moeten juist iedereen erbij 
betrekken. Op de andere bijeen
komst sprak Samir Amin, een 
prominente Senegalese anti
imperialist over de samenhang 
tussen (zuid)Europa en de Ara
bische wereld . De discussie 
was een overtuigend pleidooi 
voor euro-arabische samenwer
king en activisme tegen dic
tatoriale staten én tegen het 
neo liberalisme.' 
Harry van Bommel was aan
wezig bij een groot anti-oor-
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logsdebat waar meer dan 400 
activisten uit heel Europa spra
ken over de huidige situatie 
rond Irak en de acties ertegen 
in hun eigen land. 'De behoefte 
aan actie bij de verschillende 
organisaties is onverminderd 
groot. Na de Republikeinse over
winning in de recente Congres
verkiezingen in de VS, zietieder
een een aanval op Irak met rasse 

schreden naderen.' Rond de drei
gende oorlog heeft het ESF een 
tweetal concrete afspraken 
gemaakt: op 15 februari worden 
er grote anti-oorlogsdemonstra
ties georganiseerd in alle Euro
pese hoofdsteden. En ook op de 
eerste zaterdag na het begin van 
een oorlog zullen er in overal 
grote protestacties zijn . 

Veel onvrede 
vakbondstop 

Meijer was onder andere aan
wezig bij discussies over de 
vakbeweging en over de ont
wikkelingen in het Oosten van 
Europa: 'De in Florence ver
zamelde actieve vakbondsleden 
zijn ontevreden met de tegen
woordige koers van veel vak
bondsleiders. Die gedragen zich 
als een verlengstuk van de rege
ringen en sociaal-democratische 
partijen, en zijn vooral uit op 
snelle overeenkomsten met de 
ondernemers. Ze doen ook wei
nig tegen oorlog en milieu
bederf. Uit verschillende landen 
kwamen voorbeelden van leden 
die de strijd actiever aanpakken 



dan hun leiders, en daarmee 
succes boeken. Steeds meer 
toegeven aan ondernemers, die 
steeds minder willen betalen 
voor geleverde arbeid, leidt er al
leen maar toe dat we achteruit
gaan. Bedrijfsdemocratie moet 
voorop staan, dus zeggenschap 
van de werkers. De vertegen
woordigster van de leiding van 
het Europees Verbond van Vak-

verenigingen (EVV), die vooral 
hamerde op dialoog, compromis 
en ontwikkeling naar een so
ciaal Europa, werd massaal 
getrakteerd op gefluit en Boe
geroep.' 
'Oost-Europese sprekers klaag
den de afbraak aan van werk
gelegenheid, inkomen en 
publieke dienstverlenjng, die de 
afgelopen 13 jaar is ontstaan. 
Wereldbank, IMF en grote inter
nationale bedrijven kunnen vrij 
hun gang gaan. De EU behan
delt de mensen in die landen als 
tweederangs burgers, die ge
woon arm zullen blijven en veel 
minder subsidie zullen krijgen 
dan eerst was beloofd. Maar 
naar hun mening heeft het geen 
enkele zin om je te verzetten 
tegen de komende toetreding 
van die landen tot de EU. Hun 
advies is: bundel de krachten 
van het verzet in West en Oost 
om samen te strijden tegen oor
log, milieuvervuiling, afbraak 
van de dienstverlening, on
gelijkheid en armoede. Alleen 
zo krijgen we een Europa voor 
iedereen, een hier veel gehoorde 
leus. Het neoliberalisme moet 

volgens hen vooral gezien wor
den als een permanente oorlog 
van rijk tegen arm.' 

René Roovers: 'Ik was onder 
andere op een bijeenkomst van 
de Europese Federatie van 
Transportwerkers (EFT), die in 
heel Europa zo'n 2 miljoen 
transportwerkers organiseert: in 
de haven, op vliegvelden, bij 

het spoor en wegvervoer. Ook 
Oost-Europese bonden zijn 
erbij aangesloten. Hier in Flo
rence namen zij vooral stelling 
tegen het voortwoekerende ne
oliberalisme van de Europese 
Unie. Het probleem van de vak
bondsfederatie is om één vuist 
te kunnen maken, ondanks de 
verschillen (in de zuidelijke Jan
den zijn bijvoorbeeld de haven
diensten veel verder geprivati
seerd dan in de noordelijke Jan
den). Dat lukt overigens aardig, 
want overeenstemming is er 
volop in het verwerpen van de 
Europese plannenmakerij voor 
verdergaande liberalisering. Be
gin 2003 zullen in alle landen 
acties worden gehouden als de 
plannen niet van tafel gaan. 
Over de uitbreiding van de EU 
was de EFT heel duidelijk: 
geen verzet daartegen, maar 
proberen om een sterk front te 
vormen in alle landen van Eu
ropa voor goede arbeidsvoor
waarden en lonen, en tegen 
sociale dumping. Harmoni
sering van arbeids wetgeving 
kan volgens de EFT voor
komen dat arbeiders in ver-

schillende landen tegen elkaar 
worden uitgespeeld.' 

Wordt volgend jaar 
vervolgd 

Afgesproken is dat het ESF jaar- . 
lijks bij elkaar zal komen. Meijer 
pleit ervoor, dat de SP de volgen
de keer een grotere delegatie 
stuurt. 'Het lijkt mij voor onze 

jongeren ook heel inspirerend 
om deel te nemen aan de discus
sies.' Verder spraken de deel
nemers in een slotverklaring af 
dat ze de beweging voor een 
andere Europa de komende 
jaren verder uitbouwen en daar
bij in ieder geval aan de slag 
gaan met campagnes tegen oor
log, neo-liberalisme, racisme, 
seksisme en homohaat. • 

Een half tot een heel 
miljoen betogers 

De organisatoren hadden zo'n 10.000 deelnemers 

verwacht aan de officiële bijeenkomsten. Uitein

delijk schreven zich ruim 35.000 mensen in. Naast 

veel Italianen ook bijna 3000 Fransen, 1500 Duit

sers, 1400 Britten en deelnemers uit alle Europese 

landen. 

Voor de grote demonstratie van zaterdag 

verwachtte men een week ervoor zo'n 100.000 

deelnemers. De schattingen van het werkelijke 

aantal betogers variëren van een half tot een 

heel miljoen. Onder hen ook een groep SP' ers, 

onder meer uit Utrecht en Amsterdam, die met 

het Platform 'De wereld is niet te koop' naar 

Florence trokken. 

Guido van Leemput over de demonstratie: 'De 

sfeer was geweldig: de onafzienbare mensenmas

sa, de toejuichingen en de ter plekke gemaakte 

spandoeken van de omstanders, en de zelfdisci

pline van de deelnemers. Er kon nog geen propje 

op de grond gegooid worden of iemand anders 

raapte het op. Dat was heel inspirerend en ook 

een geweldig antwoord op de hysterie van men

sen als Berlusconi, die alleen maar hoopten op 

rellen.' 
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