
De gids op maatschappelijk gebied

Nr. I - januari 2000

Vier ‘hoofdartikel’ in dit eerste nummer van de
nieuwe eeuw: de zg. E-commerce van genees-
middelen; een verslag over een ‘innovatief’
genoemd Europees project dat een brug zou slaan

tussen de residentiële hulpverlening (vrouwen in
een opvangcentrum) en de arbeidsmarktsituatie;
de deelname van vrouwen aan de sociale verkie-
zingen; en tenslotte vakbondsbeschouwingen bij
de tien jaren die verliepen sedert de val van de
muur.
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Res publica
Nr.4-1999

Alweer vrij uitgebreide, door statistische gegevens
ondersteunde studies rond: verzuiling en ontzui-
ling in Vlaanderen; gesplitst stemmen bij parle-
mentsverkiezingen; vrouwelijke parlementsleden;
leven en werkzaamheden van kabinetsleden; de
impact van politieke instituties in de Europese
besluitvorming.
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Review

Vol. XXII - Nr. 4 - 1999

Samir Amin vergelijkt China na Mao met post-
communistisch Rusland, terwijl Prabirjit Sarkar
zich de vraag stelt of de kloof tussen de arme en
rijke landen minder breed wordt.
Maar vooral een compleet dossier over de migra-
tie vanuit de Caraïben naar de kernlanden van het
Noorden.
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South East Europe Review for
Labour and Social Affairs

Volume 2 - Nr. 4 - december 1999

Zoals gewoonlijk een uitgebreide documentatie
over recente politieke, maar vooral sociaal-econo-
mische ontwikkelingen in de voormalige ‘com-
munistische’ landen van Zuid-Oost-Europa(Kro-
atië, Slovenië, Hongarije, Albanië, Macedonië,
Bulgarije en Maldova). Daarenboven een artike]
over de verwachtingen inzake de sociale en eco-
nomische gevolgen bij de nieuwe toetredingen
tot de Europese Unie (competitie, sociale dum-
ping, arbeidsmarkt.)
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Streven

Nr. 2 -februari 2000

Een boeiend en verrassend dossier naar aanleiding
van het verschijnen, één eeuw geleden, van
Freuds “Die Traumdeutung”, waarin teksten rond
uiteenlopende dromen: dromen uit de Bijbel, de
literatuur, de filosofie, de politiek. Deze reeks
artikels wordt ingezet met een bijdrage van Ludo
Abicht over ‘De dagdromen van Marx en Bloch’.
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Transfer

Vol. 5 - Nr.4 - winter 1999

De laatste jaren kwamen een aantal Europese ini-
tiatieven van de grond rond de bestrijding van de
werkloosheid. De nationale actieplannen rond
tewerkstelling zijn het resultaat van de clausules

vervat in het Verdrag van Amsterdam. Transfer
analyseert deze initiatieven in eenvijftal artikels.
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Werkgelegenheid - Arbeid - Vorming
Nr. 4 - december 1999

In de rubriek ‘Open Forum’ wordt gefocust op
het werkgelegenheidsbeleid in Vlaanderen en
België en dit vanuit een Europees perspectief.
Daarnaast, zoals altijd : statistische gegevens, mel-
ding van studies allerhande rond de arbeidsmarkt,
het ‘arbeidsmarktbeleid, ‘arbeidsvoorwaarden en
onderwijs. Interessant zijn de samenvattingen van
een aantal universitaire eindverhandelingen rond
dezelfde thema's.
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