Seminerde ele alınacak konular:

1. Avrupa

Birliği ve onun emperyalist

 ekonomi ve güç bloğu olarak gelişmesi		

2. Dünya ekonomik ve mali krizinde
Avrupa´nın durumu 			
3. A
 vrupa´da kamuoyu değişimi ve kitle 		

MLPD’nin kitap
tanıtımı:
Stefan Engel
Uluslararası Sosyalist Devrimin Şafağı
Hardcover
620 sayfa
28 euro

mücadelelerindeki yükseliş

AVRUPA
Semineri
Uluslararası
katılımcılarla
gerçekleştİrİlecek

Avrupa BirliĞi
ve Avrupa‘da
işçi ve halk
hareketi

Her konuda 15 dakikalık giriş konuşması yapılacaktır.
Katılımcıların konuşma süresi en fazla 5 dakikadır.
Özellikle çeviri gerektiren sunumların en geç 4 Ekim‘e
kadar teslim edilmesini rica ederiz.
Program:
Kayıt / bilet alma işlemleri saat 10:00’da başlıyor
1 Kasım 2012 Perşembe
13.00 – 14.00 		
14.30 – 19.00

Giriş ve karşılama
Birinci konu

2 Kasım 2012 Cuma
09.00 – 12.00
14.00 – 17.00 		
17.30 – 19.00 		

İkinci konu
Üçüncü konu
Sonuçlar

MLPD‘nın 30 yili
Gece etkinliği

3 Kasım 2012 Cumartesi, saat 15:00
Westfalenhalle 2, Rheinlanddamm 200, Dortmund
Asıl program akşamüstü saat 18:00‘de başlayacak:
MLPD Başkanı Stefan Engel‘in konuşması
Uluslararası konukları selamlama
Müzik, tiyatro ve daha fazlasıyla sunulacak olan uluslararası
kültürel program
Sunu: MLPD‘nin inşasının 30 yılı
Giriş: 12 euro – Önceden rezervasyon: 10 euro
Aileler için öğleden sonra programı saat 15:00‘te başlayacak:
Çocuklar için eğlenceli oyunlar, çeşitli örgütlerin bilgilendirme
stantları, eşya piyangosu, içecek ve spesiyaliteler stantları

DORTMUND ARENA 1
FREDENBAUMHALLEN

AV R U PA

1|2 KASIM

Devrimci Parti ve Örgütlerin Uluslararası
Koordinasyonu

Avrupa’daki kriz zirveleri birbiri ardına geliyor. Çoktandır
Avrupa Birliği krizi halinde gelişmiş olan Euro krizi, sürekli
derinleşip keskinleşen dünya ekonomik ve mali krizinin
odak noktası olmuştur. Avrupa Birliği (AB), kriz yönetiminin iflası ve AB ülkeleri arasında varolan çelişkilerin
keskinleşmesi nedeniyle parçalanacak mı? Yoksa
Avrupa‘nın en güçlü emperyalist devletler, AB’nin zayıf
ülkelerini daha da kendi iradelerine boyun eğdwirmeyi
başaracaklar mı? Dünya pazarlarının ve nüfuz bölgelerinin yeniden bölüştürülmesi amacı için yeniden savaş
başlatmaktan çekinmeyen AB Federal Devletleri’nin
oluşturulması mümkün olacak mı? Şimdiye dek uygulanan siyasetin “sosyal, barışçıl, çevreye zarar vermeyen
bir Avrupa” doğrultusunda değiştirilmesi, gerçekçi bir fikir
mi? Yoksa varolan toplum düzeninin devrimci yoldan
değiştirilmesi hakkında düşünüp taşınmak gerekli değil
midir? Avrupa‘nın çeşitli ülkelerinde varlık gösteren işçi ve
halk hareketi, mutlak egemenliğe sahip olan uluslararası
mali-sermayeye karşı üstün güç kurmak amacıyla, egemenlerin kriz programlarına yönelik mücadelelerini bütün
holdingleri ve bütün ülkeleri kapsayan çapta koordine
etmesi ve yürütmesi nasıl gerçekleştirilebilecek? Modern
anti-komünizm tarafından kapitalist sömürü ve baskının,
insanın yaşam temellerinin tahribatı ve emperyalist
savaşların yaşanmadığı bir toplumun perspektifine
karşı yaydırılan ve yenilmesi imkansız gibi gelip duran
önyargılar, karalamalar, düşünce tabuları gerçekten
yenilemez midir? Yoksa anti-komünizmin bir caydırıcı
imaj kurmasının arkasında, varlık süresi sona ermeye
başlayan emperyalist sömürücü düzeninin dünya
görüşü açısından iflas beyanı saklı değil midir? Sosyalizm perspektifi uğruna verilen mücadelede dünya
çapında yeni bir hamleye geçme şansları çoğalmıyor
mu? Çoğalırsa sosyalizm perspektifinin başarıya
ulaşması nasıl sağlanabilecektir?

Fiyatlar
			
			
			
Perşembe
01.11.2012		

Resepsiyon
gişesi		

Önceden
rezervasyon*

1
 7 €		

-- €

Cuma
02.11.2012		

19 €		

-- €

İki günlük:		

35 €		

33 €

Seminerin organizasyonu:
Yiyecekler
· Basit öğle yemeği (vejetaryanlar için dahil)
· 2 Kasım 2012‘de kahvaltı
· Her türlü içecek
· Kek, kuruyemiş, meyve
Geceleme olanakları

Cumartesi
03.11.2012		

12 €		

10 €

Seminer ve gece
etkinliği için
kombine bilet

45 €		

40 €

* Önceden rezervasyon için son tarih: 30 Eylül 2012

Biletler ve ulaşım ve geceleme olanakları hakkındaki bilgiler,
yerel acentalardan ya da

· Katılımcı grupları için basit ve orta standart toplu
geceleme olanakları 					
(30 Eylül 2012‘ye kadar yer ayırt edilmelidir.)
· Özel evlerde geceleme olanakları
Seminer mekânı ve ulaşım:
Dortmund, Arena 1, Fredenbaumhallen
Burgweg 16-22, 44145 Dortmund
Metro: 41 nolu U-Bahn/metro

www.mlpd.de
MLPD, Bundesgeschäftsstelle, Schmalhorststr. 1c,
45899 Gelsenkirchen
adresinden edinilebilir · Mail: 30-Jahre@mlpd.de
www.icor.info
ICOR Europe · International Coordination of Revolutionary
Parties and Organizations - European Coordinating Committee
PO Box 51245, 3007 GE Rotterdam, Netherlands
Telefon +31 6 42728611 		
Mail: coordinationeurope@yahoo.co.uk
Bağışlar için banka hesabı:
Hesap sahibi: MLPD · Banka adı: Deutsche Bank Essen
Hesap numarası: 0210333101 · Banka kodu: 36070024
Gönderici notu: „Internationales Europaseminar“

ICOR Avrupa ve MLPD tarafından birlikte yürütülen
“Avrupa Birliği ve Avrupa‘da işçi ve halk hareketleri” konulu seminer, cazipliğini bütün dünyadan katılımcıların
gelmesiyle göstermektedir. Seminerin görevi, geleceğe
yönelik strateji tartışmaları başlatmaktır. Yeni sorular
konu etmeye, onlara yanıt ve çözüm arayışında katkıda
bulunmaya hazır olan herkes seminere katılmaya
çağrılıdır.
Madrid: İspanyol madencilerin protesto yürüyüşü

Aspropirgos/Atina: Yunan çelik işçileri grevi

