
The Russian invasion of 
Ukraine: what should  
socialists say?
.  Volodymyr Ishchenko  
(socialist, Oekraïne) 

.  Max van Lingen (IS) 

Boeklancering:  
‘Renaissance van de  
haat - Nieuw Rechts,  
FvD en de terugkeer  
van het fascisme’
.  Jeroen van der Starre 
(hoofdredacteur de Socialist)

Van coronamarsen tot  
de FvD: hoe bouwen we een 
antifascistische beweging? 
.  Sanne Maassen van den 
Brink .  Jelle Zijlstra (Oy Vey)

.  Alejandra Slutzky (Platform 
Stop Racisme)

Boeklancering:  
‘Klassenstrijd in deze tijd’
.  Anja Meulenbelt  
(socialist, feminist)

.  Arno van der Veen  
(Socialisten 010)

. Ramon Lambregts (IS)

Amelisweerd: hoe stoppen 
we de verbreding van de 
A27?
.   Anneke Wensing en Merel 

de Koning (Amelisweerd 
Niet Geasfalteerd), . Steven 
van der Heyden (IS)

TERF’s, extreemrechts 
en de strijd voor trans 
bevrijding
.  Emma Young (IS)

 
From Argentine to Chile: 
what next for the left in 
Latin America?
.  Luciana Ghiotto (antikapita-

list Argentinië) 

Pensioenafbraak: hoe ver-
der met de vakbeweging?
.  Sjarrel Massop (Comité  

Red het pensioenstelsel)
.  Ron Blom (IS)

Het revolutionair socialis-
me van Rosa Luxemburg
.  Sanne Maassen van  

den Brink (IS)

Marxisme en de strijd 
tegen seksuele onder-
drukking
.  Hella Baan (IS)

Klimaatcrisis: is degrowth 
het antwoord?
.  Freek Blauwhof  

(Die Linke) 

Neurodiversiteit binnen 
het kapitalisme
.  Hilde van der Wal (IS)

What kind of socialism? 
The politics of the second 
international
.  Max Pogrzeba (IS)

Ambon zaal, IIRE Flores zaal, IIRE Java 1, Stay Okay

10.30 -  
11.45

12.30 -
13.45

14.45 - 
16.00 

16.45 -
18.00

19.30 -
21.00

ZATERDAG 21 MEI

Stay Okay, 
Java zaal
OPENINGSBIJEENKOMST 

19.30 - 
21.00

VRIJDAG 20 MEI
Toespraak door Sylvana Simons (BIJ1)  
Debat: hoe komen we tot een nieuw links?
.  Met: Dorien Ballout (Amsterdam BIJ1/BDS NL)
.  Ewout van den Berg (Internationale Socialisten)
.  Tayfun Balçik (activist woonbeweging) 

Van fossiele verslaving 
tot kernenergie: Hoe zou 
de energietransitie eruit 
moeten zien?
.  Nina Cialdella (IS)
.  Isa Mulder  

(Wise Nederland) 

Van bezuinigingen tot 
geweld: is een andere 
jeugdzorg mogelijk?
.  Maaike van der Aar (FNV)
.  Mannus Boote (ervarings- 

proffesional)
.  Mylène Bolder (IS)

Palestine: a year since  
the uprising around Sheikh 
Jarrah
.  Janneke Prins (IS)
.  Omar Ashour (Free Palestine 

Maastricht)

De antikoloniale politiek 
van Henk Sneevliet
.  Alex de Jong (IIRE) 

De wereld veranderen? 
Een marxistische kritiek 
op het anarchisme
.  Milko Hitiahubessy (IS)

Het ABC van  
kapitalisme:  
waar komen crises  
vandaan?
.  Nikki Veldkamp (IS)

11.15 - 
12.30

13.00 - 
14.15

15.00 - 
16.15

16.30 - 
17.30

ZONDAG 22 MEI
Ambon zaal, IIRE Borneo 1, Stay Okay Java 2, Stay Okay

Imperialism today:  
the Russian invasion  
of Ukraine and the role  
of the West’
.  Volodymyr Ishchenko  

(socialist, Oekraine) 

De afbraak van de volks-
huisvesting, de agenda 
van Rutte IV & verzet
.  Elmar van den Berg (IS) 
.  Sander van der Kraan 

(Woonprotest) 

SLOTRALLY:
Met sprekers vanuit 
verschillende sociale 
bewegingen

Boekhandel LeesLinks  
Gedurende het hele weekend richten we een 
ruimte in voor onze boekhandel LeesLinks. Hier 
kun je oa. de laatste publicaties van internationale 
uitgeverijen zoals Haymarket en Verso vinden en veel 
merchandise zoals posters en tshirts vinden. Hiernaast hebben we 
speciaal voor het weekend ook een ruime selectie tweedehands 
boeken uitgezocht. De boekwinkel is open tijdens de pauzes 
gedurende de hele zaterdag en zondag tot half vier.


