
De Andere Sinema
Nr. 148 — november-december 1998

De Andere Sinema brengt een dossier samen naar
aanleiding van het festival rond “stedelijkheid en
virtuele gemeenschappen” (Antwerpen, novem-
ber 1998), We doen slechts een kleine greep uit
de vele bijdragen:
Christine Boyer, hoogleraar architectuur aan de
Princeton University (VS) opent met een artikel
over het begrip “Cyber Cities”. “Cyber Cities”
onderzoekt de verhouding tussen “de imaginair-
reële ruimte die wordt bezocht door de compu-
tertechnologie en de ervaring qua ruimte en tijd
van de stadsgebruiker. In hoeverre wordt onze
perceptie gewijzigd door de computertechnolo-
gie en wat is de invloed op onze kennisvorming?
De analogie tussen de computermatrix en de stad
hangt o.m. samen met de manier waarop de
gebruiker ruimte gaat organiseren.
“Van Stad tot Simulacrum” is een bijdrage van
Edward W. Soja (California University, VS) rond
stadsplanning. Ook Soja onderzoekt de relaties
tussen de reële en imaginaire geografieën. Hij
concludeert dat deze hun invloed vergroten naar-
mate we de 21ste eeuw binnentreden.
De sociologe Saskia Sassen blijft besteedt àan-
dacht aan de invloed van internet op de stedelij-
ke soevereiniteit. Twee stellingen staan tegenover
elkaar in het debat: het geloof in de ondermijning
van de soevereiniteit van de staat en het geloof in
de versterking van de liberale democratie.

Andere Sinema - Tweemaandelijks tijdschrift rond media
De anderefilm vzw - Meir 50 - 2000 Antwerpen
Tel. 03.234.16.40 - fax. 03.226.27.64 - e-mail: asinema@glo.be
- http//www.dma.be/cvb/as

Brood en Rozen

Nr. 4, december 1998

De redactie stelde vast dat sinds het tijdschrift
twee jaar geleden werd opgericht er nog geen
enkele bijdrage was verschenen rond de nieuwe
sociale bewegingen. Daarom werd de politico-
loog en historicus Marc Hooghe gevraagd na te
gaan waarom er een kloof bestond tussen de stu-
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die van de oude en de nieuwe sociale bewegin-
gen. Hooghe heeft het over de theorievorming
rond de nieuwe sociale bewegingen. Hij pleit
voor een interdisciplinaire benadering en uit kri-
tiek op de hokjesgeest binnen de universiteiten.
Dezelfde vraagstelling vinden we in het verslag
van Piet Creve over de [TH-conferentie van
1998 te Linz. Het thema wordt verder geïllus-
treerd met twee historisch-verhalende artikels
rond de arbeiders-es; erantisten in Belgie en de
arbeiders-sportbeweging.
In de rubriek (archief-)bronnen wordt aandacht
besteed aan de feministe en pacifiste Leonie La
Fontaine (1857-1948) , hetarchiefvan Jef Rama-
ekers en het homo-lesbisch archief: Fonds Susan
Daniel.

Brood en Rozen - Tijdschrift voor de Geschiedenis van
Sociale Bewegingen (driemaandelijks)
Archief en Museum van de Socialistische Arbeidersbeweging

Bagattenstraat, 174, 9000 Gent, tel. 09.224.00.79 - fax.
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De gids op
maatschappelijk gebied
Nr. 11 - 1998

In 1998 vierde de (Katholieke) Sociale Hoge-
school Heverlee haar 75-jarig bestaan. Eugeen
Van Kerckhoven en prof: E Lammertijn, trachten
rond deze verjaardag een aantal bakensuit te zet-
ten. Zij gaan in op de bekende pijnpunten binnen
de oriëntaties van het maatschappelijk werk. De
vraag hierbij is of het maatschappelijk werk zich
wel degelijk richt tot de meest kwetsbaren in de
samenleving dan wel eerder een therapie is van de
middenklasse. Houdt het maatschappelijk werk
zich voldoende bezig met de structurele impact
op persoonlijke problemen, met onrechtsituaties,
met beleidsbeïnvloeding, met de mensen te hel-
pen aan hun rechten te komen, enz...
Van Kerckhoven is van oordeel dat een zeer
belangrijke basisvoorwaarde voor het maatschap-
pelijk karakter van het maatschappelijk werk erin
bestaat dat de sociale scholen hun afgestudeerden
een sociale visie op mens en samenleving meege-
ven.
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Hetartikel van Lammertijn is van sociaal-histori-
sche aard. Hij gaat de betekenis na van de sociale
ontwikkelingen van de jongste vier decennia
voor de sociale bescherming onder de vorm van
uitkeringen, rechten en diensten heeft. Hij gaat
ook in op de vormen van sociale bescherming die
zich ontwikkelen tussen de sociale zekerheid
enerzijds en de individuele hulpverlening ander-
zijds.
Verder in dit nummer: de kroniek van feiten en
stromingen met o.m. korte artikels rond:
sociale integratie, inburgering en politieke parti-
cipatie (G. Deraeck), wonen op het plattteland
(C. Decaluwe), een internationale rubriek rond
het “vredesproces” in het Midden-Oosten, de
binnenlandse politiek en het electoraal voorspel
dat we meemaken.

Nr. 12 — 1998

“Een brok (Bewegings-)geschiedenis” zo
typeert de redactie het artikel van E Neesen over
het ACW en de schoolstrijd. Heeft het ACW zich
in deze aangelegenheid geengageerd, volgde zij
getrouw de CVP-lijn of waren er breuken merk-
baar?
Twee teksten besteden aandacht aan de proble-
men van de ouderen in de samenleving.
G. Dooghe geeft een overzicht van de gevolgen,
die de veroudering en de vergrijzing met zich
brengt. Aan bod komen hierbij de inkomensposi-
tie, woonsituatie, gezondheidszorg, mantelzorg en
het ouderenbeleid.
J. Pacolet en R. Bonten gaan in op de discussie
rond de zorgverzekering. Zij pleiten ervoor om
dit stelsel onder te brengen in de verplichte col-
lectieve sociale verzekering. Qua financiering
hoort het thuis in de federale sociale zekerheid.
De kroniek van feiten en stromingen handelt
enderzijds over de democratie en het electoralis-
me (binnenland), en anderzijds over de armoede
waarin de meerderheid van de wereldbevolking
leeft.

De gids op maatschappelijk gebied
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Res Publica:
Politiek Jaarboek 1997

Vol. XL 1998 Nr. 3-4

Het jaarboek van Res Publica overschouwt zowel
het Belgische als het Vlaamse politieke gebeuren
(in het Nederlands en het Engels). Er wordt ook
aandacht besteed aan de herstructurering van de
Belgische strijdkrachten die sociologisch geanaly-
seerd wordt (in het Frans).
We vinden ook een tekst over de Europese unie
en een morfologie van de franstalige partijen in
1996.

Res Publica — tijdschrift voor politicologie

Politicologisch Instituut
E Van Evenstraat 2B — 3000 Leuven

Vlaanderen Morgen

Nr, 6, december 1998

Het redactioneel van het laatste nummer van
Vlaanderen Morgen staat st bij de 20ste verjaardag
van het zg. Egmontdebâcle. Twee “hoofdartikels”
vormen stof voor discussie.
Johan Ackaert bespreekt De onredelijke kiezer, een
bundel analyses van een opinieonderzoek bij
2099 Vlaamse kiezers na de parlementsverkiezin-
gen van 1995. Ackaert confronteert een aantal
populaire stellingen over politiek met de vaststel-
lingen en besluiten van de auteurs van het onder-
zoek. Voor Ackaert is de grootste verdienste van
het boek erin dat het de “architecten” van pro-
jecten inzake politieke vernieuwing dwingt hun
uitgangspunten te toetsen aan een realiteit die
toch veel complexer is dan bepaalde slogans laten
uitschijnen.
Het tijdschrift brengt ook een samenvatting van
de toespraak die prof. Matthias Storme hield voor
het VEV-comité Brussel op 23 september 1998.
Storme pleitte er voor separatisme met een aantal
polemisch geformuleerde, controversiële stellin-
gen:
- de natiestaat is een democratische noodzaakals
tegengewicht o.m. voor de globalisering, het tota-
litarisme, uitbuiting en sociale of andere onrecht-
vaardigheid en als exponent van de culturele
identiteit van een volk;



- de (on)waarde van. het (contra)federale Belgie
en de noodzaak tot het constitueren van Vlaande-
ren als autonome staat; /

- een (Vlaamse) roeping voor Brussel. Brussel
wordt gezien als hoofdstad van de Nederlanden;
- Vlaanderen staat in Europa, waarbij de realiteit
van de internationale en Europese verhoudingen
is, dat enkel staten tellen.
Storme herinnert tenslotte aan de onafhankelijk-
heidsgolf van het begin van deze eeuw en vraagt
zich af: “Gaan we door onze lafheid nu ook nog
de onafhankelijkheidsgolf van het einde van de
2Ôste eeuw missen?”

Vlaanderen Morgen (tweemaandelijks)

Werkgemeenschap Vlaanderen Morgen
Meir 24, 2000 Antwerpen
cel. 03.213.40.40 - fax. 03.213.40.45

Werkgelegenheid - Arbeid - Vorming
Nr. 4 - december 1998

De rubriek “open forum” behandelt het mobili-
teitsprobleem behandeld. Het woon-werkverkeer
is ook de invalshoek van de meeste andere bijdra-
gen. |

Krista Van Hoof schetst de verscheidene aspecten
van de geografische mobiliteit in relatie tot de
arbeid en geeft een overzicht van de naar voren
geschoven mogelijke oplossingen.
Peter Vansevenant heeft het over op de bedrijfs-
vervoerplannen.
“Open forum”sluit af met een overzicht, door
SEVI-medewerkers, van het vroeger en toekom-
stig beleid terzake en peilt naar de beleidsvisie van
minister Steve Stevaert.
In de rubriek statistieken vinden we gegevens
over arbeidsmarktindicatoren en conjunctuur ent

arbeidsmarktindicatoren op gemeentelijk niveau.
Dezelfde rubriek vermeldt een enquête naar de
bedrijvenstructuur en een bijdrage over de her-
vorming van de statistieken voor zelfstandigen.
Verder besteedt WAV aandacht aan een aantal
recente publicaties, onderzoeksopdrachten, stu-
diedagen en de voorstelling van het researchcen-
trum voor onderwijs en arbeidsmarkt.

Werkgelegenheid - Arbeid - Vorming / Nieuwsbrief van het
Steunpunt WAV

Steunpunt WAV - E.Van Evenstraat 2C, 3000 Leuven
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Wetenschappelijke Tijdingen
(op het gebied van de geschiedenis van de Vlaanse beweging)

LVIl - 4 —- november —-december 1998
(bijzonder nummer naar aanleiding van de bekroning met de

Visser-Neerlandiaprijs 1998)

Onder de titel Voor de natie, tegen het nationalisme
onderzoekt Olivier Boehme de houding van
Hendrik De Man tegenover de Vlaamse bewe-
ging. Dat aspect blijft tot vandaag verwaarloosd.
De relatie kan niet gescheiden worden van De
Mans denken in het algemeen en zijn appreciatie
van de rechtse stromingen in het bijzonder.
Karl Drabbe besteedt aandacht aan het “jezuïe-
tenweekblad”’ De Vlaamse Linie, als één van de
exponenten van de heropleving van de naoorlog-
se Vlaamse beweging, ondanks het feit dat het
blad niet als Vlaams-nationalistisch kan gelabeld
worden. Als besluit citeert de auteur Lode Wils: de
Vlaamse Linie was een niet onbelangrijke kataly-
sator van de Vlaamse beweging die tijdens de eer-
ste naoorlogse Jaren grotendeels gaat samenvallen
met de strijd om een beperking van de repressie
en epuratie en met de Koningskwestie en nog
altijd grotendeels samenviel met de katholieke
zuil (Lode Wils,Van Clovis tot Happart.
Als slotartikel vinden we een tekst van Luc Van-
deweyer over de agitatie en de invloed van het
activisme op de frontsoldaten tijdens de Eerste
Wereldoorlog, naar aanleiding van een in een
vorig nummer gepubliceerde studie van Kris
Didden over de zg. “houthakkers van de Orne.
Deze “houthakkers” waren gestrafte en gedepor-
teerde Vlaamse soldaten.

Wetenschappelijke tijdingen op het gebied van de

geschiedenis van de Vlaamse beweging. (driemaandelijks)

Vereniging voor Wetenschap - Leuvestraat 29bis - 9320

Erembodegem (prof. dr. Frans-Jos Verdoodt)

Perspectief
nr.53

Naar gewoonte brengt Perspectief een vrij groot
aantal korte artikels rond uiteenlopende onder-
werpen.
Voor Kris Lesage betekent het asieldebat een
drastische reductie van het migratievraagstuk.
De intellectuele vluchteling heeft plaats geruimd
voor een economisch migrant, een hongerlijder
of een oorlogsslachtoffer, een prostituee of een
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zwartwerker..… Het onthaal van deze mensen stelt
meer eisen aan de politieke omkadering.
Luckas Vandertaelen herhaalt zijn, reeds eerder in
De Morgen verschenen standpunt omtrent het
“verdrijven van de ideologie door het electoralis-
me” binnen de Belgische politiek en Jan Blom-
maert houdt hetbij ideologie, maar dan wel door
het racisme als ideologie onder de loep te nemen.
Hilde Verschaeve geeft een aantal “anarcha-femi-
nistische bedenkingen” weer met het oog op
werkelijke politieke participatie. Dit naar aanlei-
ding van vijftig jaar stemrecht voor vrouwen.
Tenslotte zijn er nog bijdragen van Fred Callen-
berg over de Britse alternatieve dans- en protest-
cultuur, en (alweer) een beschouwing van Raf
Grinfeld over libertair municipalisme, en een
tekst over het recht op wonen.

Perspectief - anarchistisch tijdschrift {driemaandelijks}

Libertaire Studiegroep - Kolegemstraat 168 - 9032

Wondelgem

Oikos

Herfst 1998

Verandering van levensstijlen en overheidsbe-
moeienis zijn de laatste jaren in Nederland the-
ma's van het publiek debat. Streefdoel: een duur-
zame ontwikkeling gekoppeld aan een schoner
milieu. “Pleiten voor een non-directieve over-
heidsbemoeienis — waarbij de overheid voorziet
in de materiële voorwaarden en sociale raamwer-
ken, waarbinnen een actieve vormgeving van
duurzame alternatieven door burger-consumen-
ten zelf kan plaatsvinden — lijkt het meest in over-
eenstemming met de voor liberaal-democratisch
(paars) Nederland 1998 karakteristieke verdeling
van verantwoordelijkheden tussen overheid en
burger-consumenten”, aldus Volkert Beekman.
Verder brengt Luc Dekeyser vanuit een agogische
benadering een aantal beschouwingenmiddels
aan de “voedselteams”’ in Vlaanderen.
We signaleren ook het interview met de Indiase
Vindana Shiva, de ere-voorzitster van de P7 (de
top 7 van de armste landen), waarvan de politie-
ke verklaring van de tweede top eveneens wordt
gepubliceerd in dit nummer.
Willy Coolsaet leverde een discussiebijdrage
omtrent de verhouding tussen onze leefwereld en
de natuur.
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Oikos - politiek-milieu-cultuur
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Monthly Review

Vol. 50/5 — oktober 1998

Waarom typeren veel linkse intellectuelen de
(kapitalistische) globalisering als een tijdperk en
niet als een proces? Waarom behandelen zij hetals
een historische breuk eerder dan als een verande-
ringsproces, verankerd in de systeemlogica van
het kapitalisme? Waarom wordt het continue in
dit proces overschaduwd door het discontinue?
Ellen Meiksins Wood probeert (historische) dee-
lantwoorden op deze vragen te vinden door uit te
gaan van de cultuur van links in verschillende
perioden, bij verschillende generaties. Haar
besluit klinkt optimistisch: “De betekenis van de
kapitalistische expansie is van tweeërlei aard. Pri-
mo: een echt humaan en democratisch kapitalis-
meis nooit een houdbare positie geweest. Secun-
do: het kan erop uitdraaien dat een socialistische
politiek eerder meer dan minder tot de mogelijk-
heden zal behoren.
Voor Leo Panitch wordt ons tijdperk bepaald
door twee ontwikkelingen. De eerste heeft
betrekking op het historische falen van het socia-
listisch project van communisten en sociaal-
democraten. De andere ontwikkeling is bekend
onder de benaming “globalisering” (The State in
a Changing World: Social-democratizing Global
Capitalism). Het teloorgaan van het mobiliserend
vermogen van de sociaal democratie en haar
gebrek aan visie worden verdoezeld door mode-
woorden zoals “modernisering” en “derde weg”.
Voor linksis er juist behoefte aan de ontwikke-
ling van een politieke betwisting van het kapita-
lisme. Deze kan enkel tot stand komen op basis
van een systematische analyse van de historische
trends waarnaar de globalisering verwijst en het
structurele verzet, dat als gevolg hiervan ontwik-
keld kan worden,
Verder in dit nummer vinden we een analyse van
het zg. “Multilateral Agreement on Investment”,
dat door de J.K. Roberts getypeerd wordt als eco-
nomisch imperialisme; een relaas van de wijze
waarop het wereldbeeld van de Amerikaanse
scholieren werd gekneed tijdens de Koude Oor-



log door de lectuur van de nieuwskrant van de
openbare scholen (My Weekly Reader).

Vol. 50/6 — november 1998

De verhouding tussen gender en klasse is een
fundamenteel gegeven om de geschiedenis van de
arbeidersbeweging te begrijpen en een belangrij-
ke problematiek voor het marxisme, stelt Johanna
Brenner in haar Review of the Month. Welke rol
spelen cultuur, vertogen, gender en emoties in de
totstandkoming van de respons van de volksmas-
sas op hun materiële condities en hoe worden
varianten van klassebewustzijn gerelateerd aan
andere identiteiten en groepsverbanden. Deze
kwesties vormen een theoretische en politieke
uitdaging bij het ontwikkelen van een politiek in
de strijd tegen alle vormen van onderdrukking.
In zijn bijdrage over globalisering en internatio-
nalisering komt Michael Löwy nogmaals terug
op het Communistisch Manifest met de vraag
hoe actueel in dit opzicht het Manifest is.
Het convergeren van de vernieuwing van de
socialistische, anti-kapitalistische en anti-imperia-
listische traditie van het Communistisch Manifest
en de universalistische, humanistische, libertaire,
ecologische, feministische en democratische ver-
zuchtingen van de nieuwe sociale bewegingen,
kan leiden tot een internationalisme van de 21ste
eeuw, stelt Löwy.
Tenslotte trekt Rick Kuhn een aantal lessen uit
recente sociale, politieke en anti-racistische bewe-
gingen in Australië.

Vol.50/7 — december 1998

In het decembernummer geeft Review of the
Month een marxistische visie op Malthus’ bevol-
kingstheorie. J.B. Foster breekt met het gangbare
beeld waarbij Malthus voorgesteld wordt als een
ecologisch denker en als tegenpool van een klas-
sieke marxistische traditie, die dan een anti-eco-
logisch label krijgt. De discussie hierover is
belangrijk voor het huidig debat rond milieu en
samenleving. Malthus vertegenwoordigt de klas-
semoraal (en de ras- en gendermoraal) van het
kapitalistisch systeem. In die zin is het malthusia-
nisme een historische noodzaak van het kapitalis-
me.
Shahrzad Mojad, docent aan de universiteit van
Toronto (Canada), merkt op dat een reeks theo-
retische stellingen - cultureel relativisme, identi-
teitspolitiek, postmodernisme — de verschillen
tussen mensen benadrukken. Voor deze particula-
ristische theorieën zijn begrippen als “gemeen-

schap”, “solidariteit” en “internationalisme”,
“universalisme” .… grote verhalen, totaliseringen
en essentialismen die allen inherent onderdruk-
kend zouden zijn. Aan de hand van een onder-
zoek van de particularistische benadering van
genderrelaties in Iran, levert zij kritiek op deze
opvatting. De feministische beweging wordt niet
totalitair, wanneerzij bongenoten zoekt op natio-
naal en regionaal niygau of op wereldschaal . Deze
allianties zijn niet onverenigbaar met het weder-
zijds respect voor culturele verschillen. “Het ste-
nigen van een vrouw in Bangladesh kan
beschouwd worden als een aanslag op elke
vrouw, waar ook ter wereld”.
Het jaar 1898 wordt door historici beschouwd als
een scharnierdatum in de geschiedenis van de
Verenigde Staten en de wereldgeschiedenis. De
Amerikaanse overwinning in de zg. Spaans-Ame-
rikaanse oorlog typeert het agressief naar boven
komen van het Yankee-imperialisme en het tot
stand komen van een informeel imperium.
Hobart Spalding, deskundig in de geschiedenis
van Latijns-Amerika, overloopt de historische
gebeurtenissen van toen en geeft een aantal
beschouwingen.
Tenslotte vraagt Sylvester Cohen aandacht voor
de betekenis van Amilcar Cabral, die hij
beschouwtals de meest originele en revolutionai-
re denker die modern Afrika heeft voortgebracht.

Vol. 50/8

Vijfentwintig jaar geleden publiceerde Harry
Braverman zijn Labor and Monopoly Capital: The
Degradation ofWork in the Tiventieth Century. Deze
marxistische klassieker was de aanleiding tot een
internationaal debat omtrent het arbeidsproces.
Monthly Review publiceert in dit nummer , als
hulde aan Braverman,vijf bijdragen die zijn werk
evalueren. Tevens kondigt de uitgever voor febru-
ari een nieuwe editie aan van Labor and Monopoly
Capital.

Monthly Review - an independent socialist magazine

(maandelijks)
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New Left Review

Nr. 232 — november-december 1998

Onder de sprekende titel: “America the Unde-
mocratic”, schrijft Daniel Lazare een lang requisi-
toir neer over de verderfelijke effecten van de
Amerikaanse Grondwet en de verstikkende con-
sensus hierrond. Voor Lazare werd deze ontwor-
pen om de gevaren van een verkozen regering,
voor de eigenaars in het algemeen en de slaven-
houders in het bijzonder te milderen. Dit gebeur-
de door middel van de scheiding der machten,
het personaliseren van de uitvoerende macht op
een monarchale wijze, een oververtegenwoordi-
ging in de senaat en het toekennen van vetorech-
ten op cruciale momenten aan het Hoogge-
rechtshof . Lazare stelt dat het hoog tijd is voor
links om zich hiermee in te laten en democrati-
serende alternatieven te ontwerpen voor een
structuur die vorm werd gegeven door achttien-
de-eeuwse heren.
Marc Aglietta overloopt de economische veran-
deringen; die de twintig laatste jaren plaats von-
den en beschrijft wat er nodig is om een meer
billijke en volgehouden economische groei in
Europa te realiseren. De nieuwe linkse regeringen
in Europa dienen een groeimodel na te streven,
dat gebaseerd is op het neutraliseren van de spe-
culatieve macht van financiele belangen en op het
mobiliseren van de pensioenfondsen.
Finn Bowring gaat de sterke pluspunten na van
niet-markgerichte ruilhandel (de zg. LETS-expe-
rimenten, Local Exchange Trading Systems).
Deze bieden geen alternatief voor de kapitalisti-
sche economie maar hebben toch een maatschap-
pelijke waarde als een deel van een bredere bewe-
ging, die de kapitalistische instellingen betwist.
Verder brengt NLR eenaantal uiteenlopende bij-
dragen zoals de reconstructie van het grote ver-
haal over Europa's pre-historie, omtrent Franco
en Hollywood, de voortdurende problemen rond
het “vredesproces” in het Midden-Oosten en de
punk-estetica

New Left Review (tweemaandelijks)

New Left Review Ltd. - 6 Meard Street - London WIV 3HR

tel. 0171 734 8839 - fax.0171 734 0059 - e-mail:

newleftreview@compuserve.com
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Review:
The States, the Markets and the Societies:
Seperate Logics or a Single Domain?

Vol. XXI —- Nr.3 - 1998
an

De twee bijdragen in dit nummer benaderen de
problematiek vanuit verschillende standpunten.
Ook in het volgende nummer volgen nog twee
teksten over deze thematiek.
Zo bekijken respectievelijk Parthasarathi Banarjee
en Wang Zhengyi dit vanuit de ontwikkelingen
binnen de sociale wetenschappen in India en
China. Voor Banerjee leidt de scheiding tussen
drie onderscheidene disciplines, zoals de econo-
mische wetenschap, de sociologie en de politico-
logie eveneens in verscheidene landen tot de
scheiding tussen de economische sfeer, de samen-
leving en de politiek. De universitaire instellingen
in India konden deze driedisciplinaire scheiding,
gebaseerd op Westerse wetenschap, niet weerhou-
den.
Bij Wang Zhenguyi leidt het overlopen van de
historische ontwikkeling van de sociale weten-
schappen in China, vanaf 1840 tot de negentiger
jaren van onze eeuw tot drie vragen:
hoe en waarom kwam de moderne Westerse
sociale wetenschap in China? op welke wijze en
in welke mate aanvaardden de Chinese intellectu-
elen de sociale wetenschap? hoe kunnen we de
ontwikkeling van sociale wetenschappen in Chi-
na evalueren en welke besluiten kunnen we trek-
ken uit deze ontwikkeling in het perspectief van
een wereldsysteemdenken?
Beide artikels werpen meer licht op de vraagstel-
ling, eerder dan ze een antwoord formuleren. Het
zijn pogingen om een debat te openen. De vraag
of de analyse van staten, markten en samenlevin-
gen best gebeurt door telkens uit te gaan van een
afzonderlijke discipline-logica dan wel er van uit
te gaan dat ze deel uitmaken van een enkel veld,
is mogelijk wel de cruciale vraag, die aan de
sociale wetenschap kan gesteld worden — aldus
een eerste conclusie van deze studies.
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Transfer
Local employment initiatives
Volume 4 - Nr. 3 (Herfst 1998)

Plaatselijke tewerkstellingsinitiatieven vormen
een sleutelelement in de Europese tewerkstel-
lingspolitiek. Deze politiek berust op de veron-
derstelling dat een breed spectrum van behoeften
niet bevredigd wordt. Overheidssubsidiëring kan
een oplossing vormen voor dit probleem en
banen scheppen. In het algemeen is de dienstver-
lening hier arbeidsintensief en kent een lage kapi-
taalsinzet bij het ontbreken van externe competi-
tie.
Naast algemene beschouwingen, bevat dit num-
mer ook exemplarische bijdragen rond deze pro-
blematiek over de situatie in Finland, Zweden,
Italie en Duitsland,

Transfer - European Review of Labour and Research
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Cahiers Marxistes:
Mixité sociale en théorie,
ségrégation en pratique
Dec.jan. 1998-99 - nr. 211

De nabijheid van de electorale campagne en de
herverkaveling van het Brusselse politieke land-
schap, met de hete adem van het Vlaams Blok in
de nek, vormt de opportune aanleiding voor dit
cahier.
Onze perceptie van de hoofdstad als een stad van
rijken bedriegt ons. Het Brussels gewest — de
inkomensstatistieken wijzen erop — is de armste
regio van België. “In de schaduw van de Europe-
se instellingen en multinationale firma’s... treedt
een verarming op van de bevolking en ontvolken
de rijke buurten zich”. Brussel verliest zijn cen-
trale rol, de werkloosheid stijgt er en de afbraak
van de welvaartstaat versterkt dit proces.
Deze goed onderbouwde sociaal-economische
en politieke studie wordt besloten met de Franse
versie van de oproep voor een progressief Open
stad project, waaraan onafhankelijken, SP-ers en
Agalev-ers meewerken.
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Alternatives Sud
Les Tigres du Sud: Crise d’un modèle ou
contradictions de économie capitaliste.
Vol V (1998) 3

De Aziatische “tijgers”, die lange tijd werden
voorgesteld als een ontwikkelingsmodel, worden
geteisterd door een financiële crisis, die zware
gevolgen heeft voor het geheel van hun samenle-
vingen.
Zuid-Afrika en Chili bevinden zich eveneens in
een sociale en economische impasse. De wereld-
economie ondergaat de weerslag van deze situ-
atie, die een klassieke crisis van het gemondiali-
seerd kapitalisme betreft en niet zomaar een
regionaal of conjunctureel fenomeen. De crisis
wordt uitgelokt door een interactie van enerzijds
overproductie, onderconsumptie, het najagen van
winstmaximalisatie en anderzijds de kloof tussen
de reële economie en de financiële luchtbel.
Alternatieven kunnen gesitueerd worden in het
kader van nieuwe reguleringen als een eerste stap
naar een heroriëntering van de economie op
sociale objectieven.
Aan dit themanummer werkten onderzoekers
mee uit Maleisië, Cuba, Senegal, Mexico, Zuid-
Afrika en Chili
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