
Een kamp met meer dan 
500 antikapitalisten 

uit gans Europa !

Ben je de werkloosheid, de 
onzekerheid, de oorlog, het seksisme, 
de homofobie en het racisme beu ?

Neem dan deel aan het 
Internationaal jongerenkamp !

In het zuidwesten van Frankrijk,
van 24 tot 30 juli

En als je nu voor één keer je vakantie 
op een andere manier doorbracht. Je 
zal er kennismaken met jongeren uit 
alle hoeken van Europa, van Zweden 
tot Portugal, van Schotland tot Polen. 
Gedurende één week zal je de tijd 
doorbrengen met andere jongeren, 
en je zal er kunnen deelnemen aan 
tientallen politieke workshops en 
meetings over ecologie, internatio-
nale solidariteit, feminisme, antira-
cisme, studentenstrijd, de anti-oor-
logsbeweging, enz. ’s Avonds : tijd om 
te feesten, een glas te drinken en met 
andere jongeren die jouw veron-
twaardiging delen te keuvelen.

VU : Ataulfo Riera, Plantinstraat, 20 – 1070 Brussel

Jeunes anticapitalistes
www.anticapitalisme.be

Socialistische 
Arbeiderspartij
www.sap-rood.be



Vind je ook dat de wereld vierkant draait ?
De crisis van het kapitalisme maakt een ravage in gans de wereld: de werkloosheid, het racisme 
en de armoede swingen de pan uit. De rijkdommen zijn ongelijk verdeeld : de 400 rijkste mensen 
ter wereld bezitten evenveel als de helft van de wereldbevolking. De klimaatverandering versnelt 
en vereist radicale en dringende maatregelen. Maar in de naam van de winst verzetten de grote 
multinationals zich hiertegen, of ze stellen “oplossingen” voor zoals kernenergie, waarvan het 
gevaar recent nogmaals aangetoond werd in Fukushima. Extreemrechts en rechts zet de aanval in 
tegen vluchtelingen, mensen zonder papieren en moslims, aangewezen als zondebok. Muziek en 
cultuur worden omgevormd tot koopwaar, onze universiteiten moeten tegen elkaar opconcurre-
ren, onze jobs zijn steeds meer precair…

Een andere aanpak is mogelijk !
Vele jongeren willen vechten voor een andere wereld. 
Zij zullen naar het Internationaal jongerenkamp komen. 
Dit kamp wordt voor de 28e keer georganiseerd door 
de IVe Internationale. Het kamp is een niet te missen ge-
legenheid om onze ervaringen en ideeën te delen met 
jongeren van gans Europa. In fora en vormingen zullen 
tal van onderwerpen worden aangehaald : ecologie, an-
tiracisme, feminisme, seksualiteit, LGBTQI - beweging, 
mondialisering, socialisme, marxisme en natuurlijk ook 
het huidige revolutionaire proces in Noord - Afrika en 
het Middenoosten…

Naast de discussie is het ook vakantie, met ontspanning en feest ! Ook thematische feesten, zoals 
het Vrouwenfeest en het LGBTQI – feest.

Het Internationaal jongerenkamp, wat is dat eigenlijk ?
Het Internationaal jongerenkamp wordt georganiseerd door de IVe Internationale (een interna-
tionale groepering van revolutionaire organisaties uit meer dan 40 landen). 

Het is een week van ontmoetingen tussen militanten, sympathisanten en nieuwsgierigen uit gans 
Europa en verder. Elke dag zijn er debatten, meetings, vormingen en feest.

Het is ook een week waarin we onze ideeën trachten toe te passen : strijd tegen seksistische 
vooroordelen, racisme en homofobie, verdeling van de rijkdom (een interne munt zorgt er voor 
dat de ongelijkheid tussen landen bestreden wordt), zelfbeheer (het zijn al de deelnemers die 
collectief voor de opkuis, het eten, de organisatie en de bar zorgen).

Iedereen is welkom op het Internationaal jongerenkamp. Je zult er jongeren ontmoeten uit alle 
horizonten: doorwinterde militanten, maar ook jongeren die voor de eerste maal komen. Iede-
reen is welkom. Vanuit België zal een bus worden ingelegd om naar het kamp te gaan. De kosten 
voor de reis, het verblijf, de maaltijden en de activiteiten zal rond de 250 euro schommelen… 
Indien dit nog steeds te duur is vinden we wel een oplossing.

Inlichtingen en inschrijvingen
Stuur een mail naar  info@anticapitalisme.be, bel naar 0488/99 44 90 of surf naar de site www.
sap-rood.be  voor meer informatie (het volledige programma en de gedetailleerde praktische 
informatie zullen begin mei ter beschikking zijn).


