PERSBERICHT

SAP EN SJW GAAN MET VOLLE BUS NAAR GENUA
STOP DE NEOLIBERALE MACHINE VAN DE G8
Van Göteborg over Genua naar Brussel…
De Socialistische Arbeiderspartij (SAP) en de antikapitalistische jongerenorganisatie
Socialistische Jonge Wacht (SJW) gaan samen naar Genua om er op 21 juli deel te nemen
aan de massale acties tegen de topontmoeting van de G8 (zeven rijkste landen plus Rusland).
De G8 is immers net als het IMF, de Wereldbank, de WTO of het Forum van Davos, één van de
machtscentra van de heersende elite. Zonder enige democratische legitimiteit neemt ze beslissingen
die miljarden mensen aangaan. Hierbij laat ze zich enkel maar leiden door de winstbelangen van het
Westerse kapitaal. De G8 ijvert voor doorgedreven en wereldwijde liberaliseringen en dereguleringen.
De globalisering van het neoliberale kapitalisme, die de G8 voor ogen heeft, zal leiden tot een sociale
en ecologische catastrofe
De SAP en SJW vertrekken in Brussel vrijdagavond 20 juli. Zaterdag 21 juli zal er door de
straten van Genua een massabetoging trekken, georganiseerd door een breed front van
allerhande sociale bewegingen, het ‘Genua Sociaal Forum’. Er worden 100.000 tot
150.000 manifestanten verwacht. Genua wordt de volgende halte van de indrukwekkende
beweging tegen de kapitalistische globalisering, die sinds de acties in Seattle de kop opsteekt. Twaalf
jaar na de val van de Berlijnse muur en het zogenaamde einde van de geschiedenis, stellen opnieuw
brede lagen van de bevolking vragen bij de almacht van het kapitaal.
De SAP en SJW gingen vorige maand ook al betogen in Göteborg tegen de Europese Unie,
die zich steeds meer profileert als een grote gangmaker van de kapitalistische mondialisering. SAP en
SJW werken ook actief mee aan de voorbereidingen van de acties tegen de Europese tops in België,
met als hoogtepunt Laken, december 2001.
SAP en SJW gaan met een vijftigtal actievoerders naar Italië, haast allemaal jongeren van 16 tot 28
jaar. Zijn er journalisten geïnteresseerd om mee naar Genua te reizen met een volle bus
actievoerders? Dat kan. Wie interesse heeft contacteert David Dessers op het telefoonnummer
0486/69.69.27. De journalisten kunnen dan peilen naar de beweegredenen van de actievoerders en
samen met deze groep de acties in Genua meemaken.
De Belgische groep van SAP en SJW is permanent telefonisch bereikbaar ook in Genua op
het nummer 0032-486-69.69.27 (telefoon van David Dessers). De pers kan de groep
Belgen dus steeds bereiken voor commentaar van ter plaatse.
SAP en SJW komen reeds s’ ochtends vroeg aan en blijven in Genua tot ’s avonds laat. Er is dus
voldoende tijd om eventuele afspraken met journalisten ter plaatse te maken. Na Genua reist de
Belgische groep door naar het 18de internationale jongerenkamp van de Vierde Internationale, in de
buurt van Rome. Meer dan 500 linkse jongeren uit alle hoeken van Europa zullen er een week lang
ervaringen uitwisselen.

