
Uitnodiging: Welkom op de

Discussie- en OntmOetingsDag

In tal van discussies en acties blijven 
velen met een pak vragen zitten 
die maar zelden op een open en 
ernstige manier worden opgeklaard. 
De Internationale Kommunistische 
Stroming wil met deze dag tegemoet 
komen aan deze vragen en een 
moment creëren waar belangrijke 
kwesties kunnen uitgediept worden.
Wars van doctrinaire “waarheden”. 
Het is volgens ons echter even 
belangrijk om voorbij de loutere 
feiten de mechanismen te begrijpen 
achter de gebeurtenissen.
Stel vrij je vragen, kom argumenten 
uitdiepen of gewoonweg luisteren 
naar elkaars visies. Het is vooral ook 
een geschikte gelegenheid om de 
IKS beter te leren kennen. Blijf vooral 
niet alleen, geïsoleerd zitten met je 
vragen, stel ze!

Wil je aan deze samenkomst 
deelnemen stuur ons voor 21 
augustus je antwoord. 

13.00 - 13.30        
Korte intro

13.30 - 15.00             
Crisis, oorlogsgeweld, 
nationalisme en xeno-
fobie,...is er reden tot 
schrik dat we terug in 
een schema vervallen 
van de jaren 30? 
Wat hebben de beide periodes 
gemeen en wat is er nu net 
verschillend aan? Waarom dan?

15.00 - 15.30          
Pauze

15.30 - 17.00             
Discussie
tweede deel

17.00 - 17.30          
Pauze

17.30 - 18.00          
Synthese en evaluatie 

18.00 - 19.00            
Gezamelijk voorbere-
iden Paëlla

19.00 - 23.00           
Gezellig samenzijn
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Alle ideeën en bijdragen 
om het verloop van deze 
dag te verbeteren zijn 
welkom.
Om de kosten van deze 
dag te dekken, dragen alle 
deelnemers financieel bij, 
maar wel naar vermogen.
 
De dag vindt plaats in de 
omgeving van Antwerpen.
OPGELET: na ontvangst 
van je inschrijving wordt 
het adres met de route je 
toegestuurd.

Stands met publicaties, boeken 
en historische referenties: “wat 
is Internationalisme?”, “waar 
komt de IKS vandaan?”, “wat 
doet de IKS?”, en uitvoerig 
documentatiemateriaal rond de 
gekozen onderwerpen.



blad in Nederland

blad in België

Gezellig samenzijn 
met etentje (Paëlla, en 
vegetarisch)
Nog wat nakaarten of 
een losse babbel.  De 
muzikanten onder ons 
kunnen de avond nog 
wat opfleuren!

19.00 – 23.00

http://nl.internationalism.org/ 

1. Ik schrijf mij in voor het etentje: xxxxx  aantal personen op naam van xxxxxx.
2. Ik wil graag logement:
•	 Vrijdag op zaterdag aantal personen: xxxxx
•	 Zaterdag op zondag aantal personen: xxxxx
lk kan zelf ......... aantal personen te logeren leggen van vrijdag op zaterdag.
lk kan zelf ……….aantal personen te logeren leggen van zaterdag op zondag.

Reageren per e-mail a.u.b. aan Zomerdagen.Summerdays@gmail.com
Ofwel per postbus: Postbus 94, 2600 Berchem 
Antwoorden voor  21 augustus graag! Bedankt en tot de 24e!

Uiteraard zijn ook de partners, 
kinderen en goede vrienden hier 
van harte welkom, zelfs als ze niet 
aan de discussies van de namiddag 
kunnen of wensen deel te nemen.

Om alle kosten zo laag mogelijk 
te houden en om alles naar best 
vermogen te kunnen inrichten en 
tijdig te kunnen bestellen, vragen 
wij wel om tijdig in te schrijven.

Ook de manier waarop de debatten worden gevoerd is belangrijk. Het is geen kracht-
meting om te zien wie er gelijk heeft. Het is geen demonstratie om te zeggen wat we 
allemaal weten, maar eerder om te weten wat we zeggen. 
Deze dag wil in de eerste plaats uitgaan van jullie bekommernissen en problemen in het 
kader van de strijd voor een maatschappij zonder uitbuiting, onderdrukking of oorlog. 
  
We rekenen er stellig op dat de sfeer even positief is als de vorige jaren. Respectvol naar 
elkaar luisteren, elkaars vragen en argumenten proberen ondubbelzinnig te begrijpen, 
en vooral ook op elkaars vragen proberen te antwoorden. Kortom, een debatcultuur 
ontwikkelen.


