
Alternatives Sud

Vol. VI (1999) - Nr. 4:
Comment se construit la pauvreté?

Het is een paradox vast te stellen dat er enerzijds
steeds meer technische en wetenschappelijke
mogelijkheden zijn en een steeds grotere beheer-
sing door de mens van de natuur en anderzijds
dat voor meer dan een kwart van de mensheid
het eenvoudig overleven nog een dagelijkse zorg
uitmaakt. Een indrukwekkend dossier, waarbij de

problematiek van armoede gesitueerd wordt bin-
nen de wereldeconomie en de internationale
samenwerking maar ook bekeken wordt binnen
een aantal nationale en regionale kaders in
Latijns-Amerika, Afrika en Azie. Twee teksten
rond respectievelijk de democratie als basis voor
de strijd tegen de armoede (Jorge Alonso) en soli-
daire ondernemingen als economisch alternatief
van de armen (Luiz Inàcio Gaiger) sluiten dit
nummer af.
De auteurs trachten de mechanismen die aan de
basis liggen van de armoede en het gevolg zijn
van de ongelijkheid bij de maatschappelijke ver-
houdingen, te achterhalen en mogelijke alterna-
tieven aan te duiden.

Vol.VIl (2000) -1:
Theologies de la libération.

Een verrassende verzameling teksten van beken-
de namen: G. Gutiérez, R. Dri, FE Hinkelammert,
S. Amin, L. Boff.….
Welke betekenis kan men hechten aan de bevrij-
dingstheologieën: een politieke ontsporing van
een religieus vertoog, een godsdienstige recupera-
tie van een politiek project, een basis voor volk-
se weerstand...? Op deze vragen trachten de
auteurs antwoorden te formuleren.
Verrassend is ook de vaststelling dat de bevrij-
dingstheologieën als stroming ook aanwezig zijn
binnen andere dan de christelijke religieuze tradi-
ties: de islam, het boeddhisme.
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Brood en Rozen

2000/2 : Links en gemeentepolitiek

Een voor de hand liggend thema aan de voor-
avond van de gemeenteraadsverkiezingen.
“Bij de samenstelling van het nummer was het
niet de bedoeling bestaande situaties te recycle-
ren. We zochten vooral naar bijdragen over nog
niet bestudeerde aspecten of artikels meteen rele-
vante vraagstelling”, schrijft editorialiste Paule
Verbruggen.
Een specifiek aspect van de lokale politiek,
namelijk de rol, plaats en invloed van links (socia-
listen en communisten) op gemeentelijk vlak is

het kernthema van dit dossier.
Vermelden we dan ook actueel-relevante bijdra-
gen als: de houding van links bij de eerste
gemeenteraadsverkiezingen met extreem-rechtse
deelname (Gent en Antwerpen in 1938) door
Dirk Martin
Communistische gemeenteraadspolitiek in Vlaan-
deren tijdens de tussenoorlogse periode. Het
geval Gent 1926 - 1938 (Luc Peiren).
De socialistische propaganda in de Vlaamse rand
rond Brussel voor 1914, om maar de eerste drie
teksten te vermelden. De moeite waard om zelf
de vergelijking te maken tussen geschiedenis en
actualiteit!

Brood en Rozen

Tijdschrift voor de Geschiedenis van Sociale Bewegingen

Driemaandelijks Tijdschrift uitgegeven door Amsab- Instituut

voor Sociale Geschiedenis

Bagattenstraat, 174 - 9000 Gent

Tel.(09) 224.0079 - Fax.(09)233.67.11

e-mail: broodenrozen@pandora.be

Cahiers Marxistes

Juni-juli 2000 - Nr. 216:
la prostitution : un droit de Vhomme?

Cahiers Marxistes is één van die tijdschriften,
waarvan de inhoud regelmatig aan bod komt in
de rubriek ‘Revue des revues’ van ‘Le Monde
diplomatique’, wat op zich als een aanbeveling
kan gelden!
Ditmaal publiceert het tijdschrift een dossier over
een thema, waarvan de titel (zie hoger) reeds de
problematisering inhoudt en bepalend blijkt voor
de positie van de redactie.



Meerdere alternatieve posities zijn mogelijk t.o.v.
de prostitutie, waarbij enerzijds geijverd kan wor-
den voor de erkenning en juridische en sociale
bescherming van de prostituee als zelfstandige of
als loontrekkende en anderzijds, als alternatieven
voor dit reglementarisme, de ontwikkeling van
een preventieve politiek ten aanzien van kwetsba-
re groepen, zoals de jongeren en tenslotte een
politiek van repressie en ontrading gericht op de
prostitutiecliënt.
Het abolitionistisch standpunt kan rekenen op de
voorkeur en de sympathie van de redactie, In de
actie tegen de ‘vermarkting’ van sociale relaties en
de ontplooiing van de sexindustrie ziet zij een
aspect van de strijd tegen de mondialisering.
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De gids op maatschappelijk gebied
Juni 2000 - Nr.6

De nabijheid van de (gemeenteraads-) verkiezin-
gen en één jaar paars-groene regering kan niet
anders dan (partij?)politiek getinte reacties losma-
kenbij het maandblad van het ACW.
Jo Van Deurzen, federaal CVP-volksvertegen-
woordiger en Luc Martens, Vlaams volksverte-
genwoordiger, kwijten zich van deze taak. De
titels van hun bijdragen suggereren reeds de
inhoud en de posities:
- Wat denkt een CVP-kamerlid na een jaar
oppositie over paars-groen ? (Van Deurzen).
- Het réveil van de Vlaamse Christen-democratie:
bloem met vele blaadjes (L. Martens)
Ook de keuze van Jo Laenen (adviseur bij de
ACW-studiedienst) voor een artikel over het
maatschappelijk middenveld wijst op het belang
van deze groep voor de verkiezingsstrijd.
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Res Publica Belgica: 1980- 2000

Een toch wel erg officieel ‘millenniumnummer’
dat een historisch overzicht biedt met bijdragen
van de coryfeeën (of moeten we zeggen: oud-
gedienden?) van het Belgisch politiek establish-
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ment : Busquin, Dehaene, Schiltz, Claes, Eyskens
en Frank Swaelen. Bij deze groep sluiten Willy
Peirens en A. Verplaetse aan, zodat de vakbewe-
ging en de nationale bank ook vertegenwoordigd
zijn.
Hunbijdragen: het monetair beleid, de macht van
de ministers, hun kabinetten, het parlement, de
federalisering en het sociaal overleg.

Res Publica
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Review

Vol. XXII - Nr. - 2000: Commodity Chains
in the World- Economy, 1590 - 1790

Object van onderzoek voor de historische studies
in dit volume van ‘Review’ is de transnationale
goederenstroomover een lange historische perio-
de. Goederen aangekocht op een lokale markt
worden verkocht op een veel verder gelegen
tweede markt (‘long distance trade’). Het gaat
hier om twee empirische studies, gericht op
respectievelijk de scheepsbouw (Y.Eyup Ozve-
ren) en bloem (bijdrage van Sheila Pelizzon).
Ozveren is docent economie aan de ‘Middle Eas-
tern Technical University’ in Ankara en Sheila
Pelizzon is sociologe en onderzoekster aan het
Fernand Braudel Centrum.
Wallerstein, die de inleiding en het nawoord ver-
zorgt, beschrijft hoe deze goederenstroom in
beide voorbeelden kan geanalyseerd worden en
gaat de relatie na met de Kondratieffeycli.
Deze studies dragenbij tot de uitwerking van een
model van arbeidsverdeling binnen het functio-
neren van de huidige wereldeconomie.
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Samenleving en Politiek
Juli 2000 - Nr. 6

De potentiële actualiteit in acht genomen zal
vooral de studie van Marc Swyngedouw en Koen
Abts over de gemeenteraadsverkiezingen in Ant-
werpen, de aandacht trekken. Ookzij wijzen erop
dat Antwerpen “in de aanloop van de komende



tijdschriften
gemeenteraadsverkiezingen in de greep van de

angst is”. Zij gaan na wat de wensen zijn van de
Antwerpenaren met betrekking tot het leven en
de sociale orde in hun stad. Hun conclusie is dat
de democratische partijen “een werkelijke keuze
moeten aanbieden tussen democratische oplos-
singen, waarbij ze zich onderling profileren en
zich niet alleenafzetten tegen het Vlaams Blok.”
Verder in dit nummer bijdragen over het lucht-
havenbeleid (A.Van Den Rijse en Dirk Van Ever-
cooren} en over het veiligheidsplan van Verwilg-
hen (L.Van Outrive).
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Soma Berichtenblad

Nr.34 / zomer 2000

Meldt naast de lancering van haar website
(www.cegesoma.be) dat alle archiefbestanden in
haar informaticasysteemzijn ingevoerd. Voortaan
zal het mogelijk zijn “om op trefwoord, auteur,
woord uit de beschrijving en titel de gehele
documentatie van Soma te consulteren: boeken,
brochures; periodieken, archieven, manuscripten
en krantenknipsels. Een belangrijk deel van de
foto's kan eveneens worden geraadpleegd.”
Verder in dit nummer: de aanwinsten in 1999 van
het archief, de bibliotheek, het beeld-en geluids-
archief alsmede de publicaties van de navorsers en
een opsomming van onderzoeksonderwerpen.
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Streven

Juli- augustus 2000

We lichten uit dit nummer twee artikels met bij-
zondere actualiteitsrelevantie. Zo hebben Danny
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Cassimonen JefVan Gerwen het over de schuld-
kwijtschelding aan de armste landen en nemen
het geval van Mozambique als test-case. Zij gaan
nader in op een Belgisch voorstel voor een meer
realistische benadering.
Peter Van der Auweraert stelt zich de vraag ofalle
voorwaarden voor een eerlijke asielprocedure
vervuld zijn en wijst erop dat in de communica-
tie tussen asielzoekers en ambtenaren het spaak
kan lopen. “De procedure doet niets om commu-
nicatiestoornissen te voorkomen.”
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Transfer

Vol.6 -Nr.l - Lente 2000

Een ‘dossiernummer’ rond de problematiek van
het transnationaal vakbondswerk en de uitdagin-
gen van de regionalisering en globalisering, met
een groot aantal bijdragen van auteurs Uit ver-
schillende landen en regio's.
De redactie sluit zich aan bij een bemerking van
Eric Hobsbawm in zijn ‘Age of Extremes’, dat
wanneer natiestaten en nationale economieën nu
slechts onderdelen zijn van transnationale activi-
teiten, het de taak is van de politieke instellingen
en de sociale belangengroepen, de globalisering
van de economie te heroriënteren langs

wegen, die niet vertrekken van de vrije-markt-
logica.
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