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Antikapitalistische 
lenteschool 2014
Ons OrgAniseren en Ons verzetten,  
Onze enige keuze !
van vrijdag 28 februari tot zondag 2 maart 2014
Organisatie: Vorming Léon Lesoil, i.s.m. SAP-LCR (België), NPA 
Nord-Pas-de-Calais (Frankrijk), SAP Grenzeloos (Nederland) en 
ISL (Duitsland)

Cultureel centrum Marcel-Hicter (La Marlagne)   
Chemin des Marronniers 26, 5100 Wépion (vlakbij Namen)
www.lamarlagne.cfwb.be

PrOgrAMMe: vriJDAg 28 FeBruAri
17u30: onthaal en inschrijvingen

20u30-22u: meeting
Revolutie en contrarevolutie in het Midden-Oosten met 
Joseph Daher (lid van de Revolutionair Linkse Stroming, 
Syrië, assistent aan de universiteit van Lausanne), Luiza 
Toscane (mensenrechtenmilitante in Tunesië, schrijfster van 
L’islam, un autre nationalisme?), iemand van de JAK ( Jonge 
Antikapitalisten), net terug van een militante reis naar Egypte, 
Julien Salingue (onderzoeker in de Politieke Wetenschappen, 
Midden-Oosten specialist, lid van de NPA)

22u: pintje drinken, klappeke doen 

zAterDAg 1 MAArt
9u30-12u: vier gelijktijdige werkgroepen
Linkse regeringen in Latijns Amerika: een alternatief? met 
Sebastien Brulez (journalist, ex-medewerker Telesur in Caracas), 
Enith Flores (feministisch militante, lid van CADTM, Ecuador), 
Walter Lootens (Bolivië-specialist, schrijver van Pijnen van een 
Pachakuti)  

Oorlog en revolutie in Syrië: wat moet links doen? met Julien 
Salingue, Joseph Daher, Luiza Toscane, Saraa Saleh (assistente 
faculteit Arabistiek en Islamkunde aan het Instituut voor 
Levende Talen van de KU Leuven)

De wereld in verandering: nieuwe grootmachten, nieuwe situatie 
met Henri Wilno (econoom, lid NPA) en Willem Bos (journalist, 
lid van SAP-Grenzeloos, medewerker Ander Europa)

Jeugd, werk en precariteit: van slavenarbeid vandaag naar de 
arbeidersklasse van morgen werkgroep geanimeerd door de JAK, 
ingeleid door Charlotte Forges ( JAK) en Magali Gillard ( JOC/KAJ)

12u-14u30: middagpauze

14u30-17u30: groot debat
Europees Links, de macht en het alternatief. Welke strategie? met 
Raoul Hedebouw (woordvoerder PTB-PVDA, België), Christine Poupin 
(woordvoerster NPA, Frankrijk), Martalis Sotiris (lid van DEA en van 
het Centraal Comitee van Syriza, Griekenland), Fred Leplat (lid van 
Socialist Resistance en Left Unity, actief in People’s Assembly against 
Austerity, Groot-Brittannië), iemand van de SAP-LCR

19u30-20u30: feministische meeting
Vrouwenstrijd op alle terreinen met Enith Flores, Luiza Toscane, Evie 
Embrechts (feministisch militante, lid FEL (Feministisch en Links), 
auteur en blogster), Pauline Forges (LCR-SAP), een Afghaanse 
asielzoekster (o.v.)

20u30: fiesta! 
met, onder andere, Who’s the Man? 

zOnDAg 2 MAArt
9u30-12u: vier gelijktijdige werkgroepen
Ernest Mandel en de nationale kwestie in België met Hendrik Patroons 
(historicus, uitgever van een verzameling teksten van Ernest Mandel 
over de nationale kwestie in België)

De achteruigang van de arbeidsomstandigheden met Cédric Lomba  
(arbeidssocioloog CNRS, Parijs, gespecialiseerd in industriële 
veranderingen en arbeidsomstandigheden  (andere sprekers nog te 
bevestigen)

Augustus 1914: de sociaaldemocratie neemt deel aan de 
imperialistische slachtpartij met Manuel Kellner (lid van ISL & Die 
Linke, Duitsland), Jean Vogel  (Professor Politieke Wetenschappen, 
ULB), Thomas Weyts (SAP-LCR)

Welke ecologie, welk (eco)socialisme? met Daniel Tanuro (schrijver van 
L’impossible capitalisme vert, lid van de  SAP-LCR), Mathieu Agostini 
(onder voorbehoud – ecologiecommissie van de Parti de Gauche, 
Frankrijk), Wiebe Eekman (auteur van Voor sociale rechtvaardigheid 
én klimaat, milieuwerkgroep van de PVDA)

12u-14u: middagpauze

14u-16u: debat met André Henry  
over zijn recent verschenen boek
L’épopée des verriers du Pays Noir: debat met Antoine Thioux 
( Jeunes FGTB Charleroi), Isabelle Wanschoor (secretaris CNE/LBC 
Henegouwen), Mateo Alaluf (socioloog, ULB), Herman Van Laer 
(arbeider, vakbonsafgevaardigde Algemene Centrale ABVV), Carlo 
Briscolini (voorzitter van het ABVV Charleroi Zuid Henegouwen), 
Myriam Djegham (militante van Actie Comités Europa), Céline 
Caudron (LCR-SAP)

16u-17u: evaluatie

v.u. A. Henry 
Plantinstraat 20,1070 Brussel

kOM nAAr De AntikAPitAListisCHe 
LentesCHOOL OF steun Ons!
Kan je toch niet deelnemen aan de antikapitalistische trefdagen? Doe 
dan een gift op het rekeningnummer van de Vorming Léon Lesoil.

Je neemt wel deel en je inkomsten laten het toe om ons te helpen 
de prijs te laten zakken voor zij die het moeilijk hebben? Doe 
een gift op het rekeningnummer van de Vorming Léon Lesoil.

Je zou willen deelnemen maar de prijs voor "kleine inkomens" is 
nog iets te hoog voor jou? Laat het ons weten, solidariteit is geen 
loos begrip voor ons.

Het team van de Lenteschool
formationleonlesoil@gmail.com
Plantinstraat 20, 1070 Brussel

WAt kOst DAt?
Het hele weekend (twee overnachtingen  
en alle maaltijden inbegrepen)
Voltijds loon: 80 euro
Kleine inkomens: 40 euro (werkloos, student, precaire job, laag 
pensioen…)
Kind: 20 euro (onder de 12 jaar)

een dag (een overnachting en de maaltijden  
voor die dag inbegrepen)
Voltijds loon: 45 euro
Kleine inkomens: 25 euro (werkloos, student, precaire job, laag 
pensioen…)
Kind: 10 euro (onder de 12 jaar)

Bijdrage storten op rekeningnummer van de Formation Léon 
Lesoil, Plantinstraat 20, 1070 Brussel 
BBAN : 001-0728451-57 
IBAN: BE09 0010 7284 5157 
BIC: GEBABEBB 
Met vermelding "Antikapitalistische Lenteschool 2014" 
Inschrijvingsformulier terugzenden ------->

HOe gerAAk Je er? 
Met de wagen
Zie het kaartje op www.lamarlagne.cfwb.be

Met de trein/bus en te voet (aanbevolen)
Aan het station van Namen neem je bus 4 richting Profondeville. 
Deze bus vertrekt om het half uur op zaterdag (om 17' en 47' na 
elk uur) en om het uur op zondag en maandag (om 47 na elk 
uur). Afstappen bij de halte Fourneau (Wépion). Van daar naar 
rechts in de Rue Fonds des Chênes, na de laatste vijver, neemt u 
de loopbrug achter het metalen hek. Mooie wandeling!

Met de trein en pendeldienst
Vanaf het station van Namen wordt een pendeldienst (3 euro) 
georganiseerd. Het telefoonnummer van de contactpersoon 
wordt je meegedeeld na inschrijving. Om de organisatie ervan 
te vergemakkelijken, vragen we je ons het tijdstip mee te 
delen waarop je aankomt aan het station van Namen (op het 
inschrijvingsformulier).

Dit programma kan nog enigszins gewijzigd worden.

insCHriJvingsFOrMuLier
Opgelet: het aantal plaatsen is beperkt en de Anti-
kapitalistische Lenteschool kent een groeiend succes. Dus 
om zeker te zijn van je plek schrijf je je best in en betaalt 
voor 31 januari! 

Downloaden en volledig ingevuld terug te sturen naar 
Vorming Léon Lesoil
formationleonlesoil@gmail.com
Plantinstraat 20, 1070 Brussel

naam:

voornaam:

straat: n°

postnummer:     gemeente:

tel:

ik neem deel aan de Lenteschool van          au 

ik kom met       kinderen van                jaar 

ik stort                 € op het rekeningnummer van de VLL

rekeningnummer Vorming Léon Lesoil 
BBAN: 001-0728451-57 
IBAN: BE09 0010 7284 5157  /  BIC: GEBABEBB
Vorming Léon Lesoil, Plantinstraat 20, 1070 Brussel
met vermelding "Antikapitalistische Lenteschool 2014" 


