
Alternatives Sud
Vol. VIII (200 1)2:
A la recherche d’alternatives:

Un autre monde est-il possible?

Is een andere wereld mogelijk? De maatschappe-
lijke en ecologische crisisverschijnselen openen
perspectieven voor het onderzoek naar alternatie-
ven. De logica van de kapitaalsaccumulatie berust
uiteindelijk op de vernietiging van mens en
natuur. Vandaag is het meer dan ooit nodig te
denken in termen van een nieuw maatschappelijk
model, gebaseerd op gelijkheid, solidariteit en
universalisme. Het sociaal wereldforum van Porto
Allegre verwekt veel hoop.
De constructie van geloofwaardige alternatieven
noopt tot een grondige postkapitalistische
omvorming van het dominant systeem eerder
dan tot een zg. humanisering vanuit een neokey-
nesiaanse optiek.
Rond deze vraagstelling en positie stelt het tijd-
schrift van het ‘Centre Tricontinentale’ een
gevuld dossier samen met bijdragen van onder-
zoekers uit de derde wereld.
Enkele illustratieve documenten, w.o. de oproep
van Porto Allegre rond een mondiaal sociaal pro-
ject sluiten het nummer af.
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AS - Mediatijdschrift
Nr.I5I - juli, aug, sept. 29001

Ditmaal een themanummer over Afrika, waarvoor
de concrete inspiratie reeds van 1999 dateert bij
de publicatie van de zg. “Encyclopedia Africana”,
de encyclopedie van de Afrikaanse en Afro-Ame-
rikaanse diaspora.
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Brood en Rozen
2001/3

Ditmaal een publicatie rond eerder uiteenlopen-
de thema's zoals: de perceptie in Vlaanderen van
de Chinese culturele revolutie, de BSP tussen
kolonialisme en affo-socialisme in Algerije en
Congo, de beeldvorming van de Turkse migran-
ten en herinneringen rond twee arbeidersmilitan-
ten : Karl Manfred en Antoinette Kleinhaus.
We selecteerden voor lectuur hieruit twee arti-
kels.
De bijdrage over de BSP kan gelezen worden als

een aanvulling van de twistvraag rond de moord
op Lumumba. Auteur Jan De Preter wijst op het
bestaan van twee strekkingen binnen de BSP en
stelt vast dat het ontwikkelingsdenken meer en
meer wordt losgekoppeld van ideologie en
gevoerd wordt vanuit economische overwegin-
gen.
Boeiend is de persoonlijke getuigenis van een
bescheiden trotskist als Karl Manfred . Het artikel
van zijn hand is niet een geschiedenis van het
trotskisme in Belgie tijdens de veertiger jaren
maar het relaas van zijn deelname aan deze bewe-
ging. Het gebrek aan succes van het trotskisme
weerhoudt Kal Manfred niet de strijd verder te
zetten onder andere vormen maar steeds in het-
zelfde perspectief van een betere maatschappij.
Wijzen we ook op informatie rond het archief
van het Midden-Amerika Komitee Gent en dit
van het Vlaams Guatemala Komitee.
Het nummer wordt afgesloten met ‘Indrukken
bij de memoires van de historici Hans Van Wer-
veke en Adriaan Verhulst’ Door Denise De
Weerdt.

Brood en Rozen
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De internationale
Nr II - Zomer 2001

Het interview met Francois Vercammen, coördi-
nator van de 4e Internationale in Europa, gaat
nader in op de Europese top te Laken.
Hij ziet een politiek van uitbreiding van het kapi-
talisme, met één oog gericht op de rivaliteit met

119



Amerika en het ander op de pacificatie van de
situatie in Europa.
Frangois Vercammen kiest voor concrete antika-
pitalistische strijd, een eenheidsstrijd, die aanslui-
ting dient te vinden bij het dagelijks bestaan van
de werkende klasse en de jeugd.
Dit vereist dat het sectarisme binnen de (revolu-
tionaire) organisaties afgebroken wordt.
De bewegingen tegen de globalisering en bvb. de
actie voor de Tobintaks is een specifiek thema dat
een hefboom kan betekenen om overzeer brede
kwesties te discussiëren.
Hierbij aansluitend het relaas van eveneens een
interview met Gérard Choplin, cöordinator van
de Europese Boeren Vereniging rond het Euro-
pees landbouwbeleid.
Tenslotte een vertaling uit het Frans van een
‘ingekorte’ bijdrage van Cathérine Samary over
E. Mandels visie op het socialisme, waarin een
kritische balans wordt opgemaakt van zijn den-
ken. “Mandel ( bevrijdt) zichzelf in zekere zin
van een steeds herlezen van Marx om er model-
len te zoeken. De meest efficiënte en menselijke
manier omeenklasseloze samenleving op te bou-
wen is het experiment en de ervaring. Verbeterin-
gen moeten worden ingevoerd door opeenvol-
gende aanpassingen. Er bestaat geen gebruiks-
klaar receptenboekje …”

De internationale
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De Koerden
Nr.2 - oktober 2001

Het Koerdisch Instituut vormde onlangs haar
nieuwsbrief om tot een tweemaandelijks tijd-
schrift, waarvan het tweede nummer op onze
redactietafel lag.
Meestal korte artikels en een aantal mededelingen
en nieuwssprokkels vormen de inhoud van dit
nummer.
Twee artikels trokken onze aandacht: een gesprek
“à batons rompus “ tussen Koerdisch en Turks
links rond de economische en sociale crisis in
Turkije, die zowel Koerden als Turken treft. Bei-
de bevolkingsgroepen zijn gebaat bij een demo-
cratisch Turkije en de economische crisis kan een
nationalistische reactie oproepen. Waarom lukt
het niet altijd om de handen binnen links ineen
te slaan?

Verder een interview met professor Robert
Senelle, die een lans breekt voor federalisme als
enige oplossing voor de Koerdische kwestie.
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Kering
Nr.7 - september 2001

“Het is stil rond de bevrijdingstheologie. Is zij in
crisis of integendeel springlevend? Of is ze aan
bezinning en heroriëntering toe? De meningen
lopen uiteen.”
Het bovenstaande vormt de aanhef van een pole-
miek met als inleiding een tekst van Pablo
Richard, die van mening is dat de bevrijdings-
theologie levenskrachtiger is dan ooit. Marc Van-
depitte daarentegen maakt een kritischer balans
op (zie ook : VMT maart 2001).
Dirk Boer, predikant en professor emeritus van de
Universiteit van Amsterdam is het grotendeels
eens met Marc … maar toch niet helemaal!
Kering eindigt met een ‘bevrijdingstheologische’
exegese van de ‘broodvermenigvuldiging’.

Kering
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Oikos
Nr.18 - 3/2001

De invoering van de CO-energietaks zou naast
een meer milieuvriendelijk gedrag en extra-
tewerkstelling kunnen leiden tot het verlagen van
de arbeidskosten. Dirk Van Evercooren nuanceert
deze laatste veronderstelling. Hij pleit voor meer
aandacht voor de sociale effecten van een ener-
gieheffing.
Het thema van de zg. politieke vernieuwing is
aanleiding voor een bijdrage van Lucas Vanden-
bussche, die erop wijst dat het huidig systeem van
representatieve democratie de burger in de kou
laat staan. Er is nood aan systemen waarbij
gemandateerden samen met burgers aan beleid
kunnen doen.
Het artikel van Jenny Walry gaat in op enkele
karakteristieken van onze democratie. Wil men de
democratie veilig stellen dan “moeten er grenzen
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tijdschriften
gesteld worden aan zowel pluralisme als aan ver-
draagzaamheid”, zo argumenteert zij uitdagend!
Verder bij dit thema aanknopend vinden we een
bijdrage van Gie van den Berghe over het onder-
scheid tussen een wetenschappelijke benadering
van het verleden en de collectieve herinnering.
Politiek en democratie zijn hiermee steeds inge-
bed in een verleden.
Het maken van soms complexe afspraken in
Brussel in het kader van een federale structuur,
kenmerkend voor de democratie in België en
waarbij Franstaligen en Nederlandstaligen
gedwongen worden institutioneel samen te wer-
ken, leidt tot wederzijds begrip, zo stelt Adelheid
Bijttebier.
Interculturaliteit, mede gekenmerkt door het
belang van tegenspraak, komt naar voren in de
bijdragen van Ludo Abicht en Luc Van Krunkels-
ven. Voor de auteur van het hoofdartikel, een niet
onbelangrijke boodschap in een tijdsperk waar de
neoliberale ‘pensée unique’ domineert.

Oikos
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Raak
Oktober 2001

Bij de lectuur van dit ledenblad van de KWB
ging onze aandacht als vanzelfsprekend naar het
gesprek met Inge Vervotte, de jonge vrouwelijke
ACV-spreekbuis van het Sabenapersoneel.
Enkele uitspraken:
“De overheid moet haar verantwoordelijkheid als

aandeelhouder nemen. Niemand lijkt graag in het
voortbestaan van Sabena te investeren. Toch is dit
de normaalste zaak van de wereld. Het gaat slecht
in de hele sector en een kapitaalsinjectie in een
particuliere luchtvaartonderneming is zo gewoon
dat het amper de kranten haalt. Maar bij Sabena
krijg je altijd de vraag ‘of de belastingbetaler nog
maar eens moet investeren’.
“De vakbonden zijn nooit op de hoogte van het-
geen gebeurt en ze kunnen gewoon niet weten of
ze volledig op de hoogte zijn. Daarom zijn de
vakbonden genoodzaakt experten in te huren.
Uit een van die audits blijkt dat de productiviteit
van Sabenawerknemers zeer hoog is, maar dat er
managementsfouten zijn gemaakt. Bij bedrijven
in moeilijkheden is dat meestal zo, maar bij Sabe-
na zijn ze wel erg flagrant.”
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3 ik schaam me voor de aandeelhouders.
Plaatsvervangende schaamte.”

Raak
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Samenleving en Politiek
Nr.7 - september 2001

Voor Peter Tom Jones, postdoctoraal onderzoeker
aan de universiteit van Aveiro (Portugal) en
‘Genua-getuige’ is een andere wereld mogelijk en
pleit hij derhalve voor een alternatieve globalise-
ring.
Deze beweging heeft geen leiders. Zij beseft dat
het onzinnig is om een nieuw groot verhaal te
construeren, waarrond alle andere kleine verhalen
hiërarchisch opgebouwd kunnen worden.
Gezien het complexe, contradictorische en gedi-
versifieerde karakter van het huidige kapitalisme
kan de hoop op een andere wereld ook niet meer
uitgedrukt worden in de termen van het traditio-
nele socialisme.
‘Banditisme of politiek’ zo betitelt Jan Blommaert
zijn opiniestuk over de aanslagen in de Verenigde
Staten. De weinige disparate gegevens over de
versie van “onze tegenpartij” worden gelinkt aan
verdachtmakingen. Voor J. Blommaertis dit geen
informatie maar propaganda.
Ook nog in dit nummer, een artikel van André
Watteyne, praktijkassistent aan de KULAK over
Amartya Sen, Nobelprijs economie 1998.

Samenleving en Politiek
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South East Europe Review for
Labour and Social Affairs
Juni 2001

Publiceert een bijzonder nummer over Honga-
rije.
Overwegend Hongaarse onderzoekers behande-
len diverse aspecten van het beleid en de situatie
op sociaal-economisch vlak: de aansluiting bij de
EU, een balans van de privatiseringen, onderne-
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mingsraden, het landbouwsysteem, migratiever-
schijnselen …

South East Europe Review for Labour and Social Affairs

Hans Böckler Foundation

International Confederation of Free Trade Unions

Koning Albert Il laan, 5 BI - 1210 Brussel - tel. 02.224021 1

Fax. 02.201.58.15

E-mail: peter.scherrer@icftu.org

Streven
Oktober 2001-11-04

Ondanks gebreken en blinde vlekken heeft voor
Jef Van Gerwen het werk van Bernard Lietaer
‘Het geld van de toekomst’ alleszins de verdienste
de reflectie omtrent het geldsysteem nieuwe
impulsen te geven. Het komt erop aan de onver-
mijdelijke transformatie van het bestaande munt-
stelsel op de voet te volgen en de evolutie niet
passief te ondergaan. “Maar ze met de nodige cre-
ativiteit nieuw leven in te blazen.”
Verder in dit nummer artikels over zeer uiteenlo-
pende onderwerpen, waarbij een tekst over
Cyprus van Erik Faucompret en een discussiestuk
van Gert Verschraegen, onder de hoofding “Het
Vlaams Blok, een mentaal probleem ?” aandacht
verdienen.
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Transfer
Vol.7 - Nr.2 - zomer 2001

Het hoofdartikel focust op de nieuwe technolo-
gieën, die inzake informatie en communicatie
een grote rol spelen bij de veranderingen in de
wereld van de arbeid, in de wijze waarop de men-
sen toegang hebben tot de informatie en hoe
ideeën worden verspreid.
Onder de rubriek ‘Ervaringen, die opduiken met
de arbeid in een veranderende economie’ belich-
ten de auteurs aspecten als: arbeidstijd, het Franse
management en de 35-urenweek, gendergelijk-
heid, tele-werk, ‘subcontracting’ en ‘contracting
out’ als nieuwe vormen van flexibiliteit, het post-
moderne managementsvertoog …
Een gevuld dossier!
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