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Aanmeldingen:
Libertarisch Centrum, Postbus 680, 3100 AR Schiedam

Fr. Haverschmidtlaan 31, 3116 JK Schiedam. Telefoon 010 - 4262724

LIBEIRTARISCH: TREFFTjnsrr



LIBERTARISCH TREFPUNT
EUROPA 1992:

Meer of Minder Vrijheid voor U ?

Op 9 Maart 1991 wordt het Libertarisch Trefpunt
gehouden in het Airport Hotel (vlakbij vliegveld
Zestienhoven) te Rotterdam.
Aanvang lOuur; zaal open 9u30.

Thema van dit Trefpunt is:
EUROPE 1992: More or Less Freedom for YOU ??!!

Behalve de eerder bekendgemaakte sprekers heeft de
Libertarische Stuurgroep STAN TYMINSKI,
presidentskandidaat in de 1990 Poolse verkiezingen
en tot medio '90 voorzitter van de Canadese
Libertarische Politieke Partij, bereid gevonden
aan het Trefpunt mee te doen.

's Morgens:
lezing: Dr. Stefan Blankertz (onderwijssocioloog,
filosoof, schrijver, Duitsland):
The actual function of European (state) education
systems and their effects on individuals !
What does state education do to your children ?!

lezing: Dr. B.W. Maris (bestuurslid Vereniging
Zelfstandige Ondernemers, uitcreverDe Zelfstandige)
Europe '92 and its consequences for a free market
and for entrepreneurs. Wil l you as a businessman
be confronted with more opportunities or more
restrictions ?!

lezing: Prof, dr. Christopher Lincrle (Miami Univ.
European Division, Luxemburg):
Economie and political consequences of Europe '92.
(Prof. Lingle heeft een aantal lezingen gegeven en
meerdere artikelen geschreven over de EEG en de
'92 europanisering; hij is tevens deskundig m.b.t.
"Public Choice economics").

's Middags: (na de Lunch)
ieMngj._Dr̂ -Frank van Dun (Univ. Maastricht):
Dangers and possibilities of the converging of the
European legal systems, courts and judicial
philosophies. Will the rights that you stil l have
left decrease even more ?!

lezing: Stan Tyminski
The future of Poland and Pragmatics of Libertarian
Political Action.

(NB: bovenstaande titels zijn nog niet definitief)



FORUM: voorgaande sprekers en Dhr. Kees van Toorn
(bestuurslid Nederlandse Science Fiction orcr.)

Na het Forum vindt een RECEPTIE plaats.
Het Trefpunt wordt afgesloten met een DINER
tijdens welke korte speeches en de bekende
EuroRepresentative's "country reports" worden
gegeven.

Iedereen die graag aanwezig wil zijn op (een van
bovengenoemde onderdelen van) het Trefpunt wordt
verzocht dit zo spoedig mogelijk op te geven bij
(i.v.m. reserveringen): Walther van Hulten

Haverschmidtlaan 31, 3116 JL Schiedam

Trefpunt Prijzen:
per dagdeel: f20,- (ochtend of middag)
(Vrijbrief-abonnee en persoonlijk genodigden:f15,
hele Trefpunt: f35,- (ochtend en middag)
(Vrijbrief-abonnee en persoonlijk genodigden:f25,
Lunch: f25,- Diner: f50,-
Receptie: gratis (drankjes voor eigen rekening)

Betalingen aan LIFHAS met vermelding van waaraan
door hoeveel mensen (vermeld namen) zal worden
deelgenomen: AMRObank Schiedam tgv rek.nr.
49.79.67.944 tnv LIFHAS (giro vd bank: 3016).
(Eventueel kan ter plaatse worden betaald).

Voor meer informatie kunt u terecht bij
Walther van Hulten, tel: 010 - 4262724.

PROGRAMMA OVERZICHT
0930 zaal open
1000 opening door Trefpunt vz (Ir. Louk Jongen)
1010 dr. Stefan Blankertz
1115 mr.B.W. Maris (ZVO)
1215 prof. Christopher Lingle
1330 LUNCH
1415 (her-) opening door Trefpunt voorzitter
1420 dr. Frank v Dun
1510 Stan Tyminski
1610 FORUM: (o.l.v. drs. Jan Smid)
1800 RECEPTIE
1930 DINER

NB: Voertaal is uiteraard Engels.
(3e Trefpunt Mailing $, 910213)



Vrijheid is een oorspronkelijk gegeven.
Vrijheid om te kiezen hoe we de uitdaging die het leven met zich brengt

tegemoet treden.
Vrijheid om te concurreren; om te slagen; om te mislukken.

Geen bron is ons dierbaarder dan de vrijheid.
Zij maakt ons leven en dat van de mensen om ons heen rijker,

maar toch kan zij ons afgenomen worden, als wij dat toestaan.
Als de staat de macht heeft om alles te geven heeft hij ook de macht om alles te"'nemen.

CANADIAN LIBERTARIAN
IN POLISH ELECTIONS

A POLISH
OBERTARIAN

BOOK
A Polish-language
book SWIETE PSY
(Sacred Dogs), writ-
ten by Tyminski,
has just been re-
leased in Poland
with the fïrst press
run of 10,000 copies
being sold within
hours. Even Lech
Walesa began quot-
ing from it and sup-
porters of all par-
ties eagerly sought
Tyminski's endor-
sement. But when
Tyminski returned
to Poland to talk
with them, hè rea-

Canadian LP Leader, Stanislaw Tyminski, speaking at ISIL's world ]jzecj very
conference in San Francisco.

Stan Tyminski, leader of the Liber-
tarian Party of Canada, and a veri-
table citizen of the world with citi-
zenships in Canada, Poland and
Peru, is running as an independent
Libertarian candidate in the Polish
presidential elections! Tyminski, the
millionaire owner of a hi-tech elec-
tronics firm in Toronto, recently con-
tacted ISIL to report this news and
the fact that hè was recently fea-
tured on a prime-time half-hour
"fireside chat" on national Polish
television.

Overgenomen uit:
Free Network News

that they under-
stood next to nothing about free-
market reform.

It was at this point that people
convinced Tyminski to run for the
presidency and within 10 days hè had
raised the 100,000 signatures neces-
sary to get on the ballot - a remark-
able feat that nine other potential
candidates failed to accomplish.

In the meantime, to many people
in Poland, Tyminski is seen as a hi-
tech messiah - a self-made million-
aire who obviously understands the
free-market economy ~ and who
knows how to make it work. Lech
Walesa on the other hand, has come
under heavy attack in the media. In a
scathing 3,000-word attack in Gazeta
Wyborcza, editor Adam Michnik de-
nounced Walesa as a dictator in the
making, and a "curse".


