
 

 

Alter Summit / be - Belgisch Comité voor de Alter Summit 

Verslag van de vergadering van 11 september 2012 

Aanwezig:   Felix Drouet (FEF), Franco Carminati (ATTAC-Belgie), Myriam Bourgy (CADTM), Francine 

Mestrum (Global Social Justice), Yasmine Sanpo (ABVV – Algemene Centrale), Thierry 

Aerts (ABVV), Nancy Pauwels (ACV-LBC), Annick Aerts (ACV-LBC), Hans Elen (ACV-LBC), 

Sofie Put (ACW), Cecile Barbier (OSE), François Gobbe (TJN), Etienne Lebeau (ACV-CNE), 

Thomas Miessen (ACV), Elke Vandermeerschen  (BAPN), ? Waalse EAPN, Dominique 

Willaert (Victoria Deluxe),  Sabien Van Moorter (Victoria Deluxe), Koen Lennaert (Victoria 

Deluxe ), Geneviève Baert (Mirroir Vagabond), Michel van Hoorne  (LEF-FGR), Tom Cox 

(Vredesactie),  Stan Spiegelaere (Poliargus), Frank van Aerschot (Fairfin);  Bernard 

Desmet (Masereelfonds), Myriam Djegham (Comités Action Europe), Elke 

Vandermeerschen (BAPN). 

Verontschuldigd: Felipe Van Keirsbilck (ACV-CNE), Andrea Della Vecchia (ABVV), MOC.   
 

Voorbereiding van de meeting « Another Europe Now ! » 
van 06/10/2012,  van 14h tot 18 h, huis van de Internationale verenigingen, 

Zaal « Magistraat », Washingtonstraat, 40, 1050 Elsene 
 

1. Taakverdeling voor de 06/10/2012 
 
14h00 Inleiding (Francine Mestrum en Etienne Lebeau, ook voorzitters voor de plenaire sessies) 
14h15 De oorzaken van de crisis en de consequenties voor België (Ronald Janssen, Europees Vakverbond 

(EVV)) 
14h45 Toestand en weerstand in verschillende landen op basis van een korte film (door Victoria Deluxe) 
15h05  Presentatie van het initiatief « Alter Summit » + vragen/antwoorden (door Felipe Van Keirsbilck/ 

en misschien een tweede persoon (Andrea De la Vecchia of Myriam Bourgy ?)) 
15h30  Pause 
16h00  Werkgroepen (taken voor de werkgroepen : 1 expert, 1 facilitator, 1 rapporteur zie hieronder in 

detail) 
17h30  Bundeling (door de rapporteurs) en conclusies (door Felipe Van Keirsbilck) 
18h00  Einde   
 

2. Korte film van Victoria Deluxe 
 

Dominique, Koen en Sabien van Victoria Deluxe maken een korte film van 20 minuten op basis van audiovisueel 
materiaal dat ze in Egypte, Spanje, Griekenland, USA, België, … verzameld hebben. Voorstelling in de plenaire 
zitting. Ze kijken naar: 
- een evenwicht tussen de getuigenissen van vakbondsmensen, indignados, … 
 - een evenwicht tussen Noord en Zuid 
- op basis van de meest recente getuigenissen  
 

3. Organisatie van de Werkgroepen  
 
Zeven thematische werkgroepen vinden plaats tussen 16u – 17.30u, voor elke WG is er een verantwoordelijke: 
a. WG Lonen, index, vrijheid van onderhandelingen : Andrea Della Vecchia 
b. WG Besparingen en  rechtvaardige fiscaliteit: Myriam Bourgy 
c. WG Sociale bescherming en werkgelegenheid : Francine Mestrum en Elke Vandermeerschen 
d. WG Ecologische transitie: Etienne Lebeau 



e. WG Publieke diensten en privatisering: Myriam Djegham 
f. WG Migratie: CIRE ? 
g. WG Banken en toezicht (regulering en toezicht financiële sector) : Franco Carminati 
 
De doelstellingen van de WG zijn  
a. Informatie-uitwisseling over een specifiek Europees thema (focus op de bedreigingen voor onze maatschappij, 

ons milieu en voor de democratie) 
b. Een link maken met het Belgisch beleid 
c. Uitwisseling van praktijken (eisen, actiemiddelen, …)  
d. Formuleren van alternatieven en toekomstige acties (voor Firenze indien mogelijk, maar niet noodzakelijk) 

Het komt erop aan 2 of 3 conclusies te formuleren die daarna in de plenaire zitting voorgesteld kunnen worden. 

Deze 2 of 3 conclusies dienen toekomst- en actiegericht en innovatief te zijn. 

 
In elke WG zal 1 expert, 1 moderator en 1 rapporteur zijn.   
De expert geeft in 20 minuten een input, met een focus op de bedreigingen  voor onze maatschappij, ons milieu en 
voor de democratie met betrekking met het thema. De moderator animeert het debat dat 1 uur duurt, en helpt de 
groep 2 of 3 conclusies de formuleren. De rapporteur maakt notities en presenteert de 2 tot 3 conclusies in de 
plenaire zitting. De verantwoordelijken van elke WG hebben de opdracht om 1 expert, 1 moderator et 1 rapporteur 
te vinden. 
 
Stand van zaken van de voorbereiding van de WG  
a. WG Lonen, index, vrijheid van onderhandelingen : Andrea Della Vecchia, geen informatie, Yasmine checkt met 

Andrea.  
b. WG Besparingen en  rechtvaardige fiscaliteit: Myriam Bourgy, Thierry vraagt intern na of fiscale experten van 

ABVV kunnen deelnemen 
c. WG Sociale bescherming en werkgelegenheid : Francine Mestrum et Elke Vandermeerschen 
d. WG Ecologische transitie: Etienne Lebeau, Daniel Taminiaux, van het bureau Delta komt als expert 
e. WG Publieke diensten en privatisering: Myriam Djegham, met getuigenissen van ACV-Transcom 
f. WG Migratie: CIRE ? Poliargus checkt ook met Peter Paul Verhaeghe als potentiële expert 
g. WG Banken en toezicht (regulering en toezicht financiële sector) : Franco Carminati, Fairfin doet de 

voorbereiding mee, Poliargus ziet ook voor experten. 
 

4. Elementen voor de inhoud van de conclusies van de meeting  
a. AlterSummit in perspectief te plaatsen (in vergelijking met eerdere initiatieven en toekomstige) 
b. De volgende stappen toelichten 
c. Het belang van mobilisatie op nationaal niveau benadrukken  
d. Het belang van de Summit en de continuïteit benadrukken 
 

5. Financiële stand van zaken  
Geraamde kosten voor het meeting: € 4000, garandeerde steun tot nu toe:  2000 € van CNE 
 

Oproep aan de ondersteunende organisaties om te kijken wat er allemaal mogelijk is! 

(Victoria Deluxe zal de avond van de vergadering met Vincent Kompany bekijken ) 

 

6. Stand van zaken van de mobilisatie 
- De uitnodiging is verzonden 
- Het aantal aanwezigen geschat door de organisaties: LBC (50 personen), CNE (30 p), ACV (informatie naar 

de centrales en federaties, vorm van de inzet aan de centrale en federaties) ABVV (te bekijken), CADTM 
(15-20 p), Attac (15 tot 20p ), ACW (te bekijken) Kairos Europa (20 p), andere organisaties: kleinere 
delegaties tot 5 p. 
 

7. Op praktisch vlak 

Vraag aan de organisatoren om er de dag zelf om 13u te zijn. 

 


