
ALTERNATIVES SUD
VOL vii - 2007/3:
‘ET SI L'AFRIOQUE REFUSAIT LE MARCHÉ?’

De Afrikaanse crisis mag niet leiden tot een zoge-
naamd ‘afropessimisme’ maar dient eerder aan te
zetten tot een analyse van de structuren en
mechanismen, die aan de oorsprong liggen van
dit failliet. De teksten in dit dossier zijn de neer-
slag van een seminarie, georganiseerd door het
‘Forum van de Derde Wereld’ (Dakar, 9-12 april
2001). Gesitueerd binnen het kader van de globa-
lisering en de weerstand hiertegen, worden ver-
scheidene alternatieve Afrikaanse initiatieven
belicht. Het nummer wordt afgerond met een
artikel van Samir Amin over het “Wereldcongres
tegen het racisme (Durban, september 2001).
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BROOD EN ROZEN
2001/4:
KINDERARBEID

Ditmaal een themanummer, waaraan historici
maar ook sociologen, een pedagoog en een jurist
hun medewerking gaven, alsmede de getuigenis
van mensen actief in organisaties, die de belangen
van werkende kinderen proberen te verdedigen.
De ‘teneur’ van dit dossier is erop gericht duide-
lijk te maken, dat kinderen niet meer benaderd
mogen worden als weerloze slachtoffers. Er wordt
dan ook gewezen op de complexiteit van het
fenomeen, met vermijding van zwartwitdenken
over actuele problemen als over historische pro-
cessen. Voor de samenstelling van dit dossier werd
gezocht naar auteurs, die vanuit een ‘ander per-
spectief” kinderarbeid kunnen illustreren, niet om
een nieuwe (geromantiseerde) mythe in het leven
te roepen, maar wel om de bestaande kennis te
nuanceren, aan te vullen en te corrigeren.
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CAHIERS MARXISTES
NOV. -DEC. 2001/ NR. 220

Sprekende titel voor een dossier, gewijd aan een
belangrijk aspect van het onderwijs vandaag: ‘éco-
le(@business.com’. Onderzoeksthemais de com-
modificering van het onderwijs en de definiëring
van dit nieuwe belangrijke objectief van het kapi-
talisme. In het licht van dit objectief wordt voor
de progressieven het begrip democratisering van
het onderwijs hertekend. Met een goed gedocu-
menteerde bijdrage, geeft Nico Hirtt een synthese
van dit proces van commodificering, aan de hand
van teksten van de echte besluitvormende actoren
en de verbindingen tussen de verschillende
niveaus van machtsuitoefening (van het patronaat
tot de regeringen en de Europese commissie).
Voor Pierre Marage, hoogleraar aan de ULB, is het
voornaamste gevaar niet de verklaring van Bolog-
na(1999) van de Europese ministers van onder-
wijs, maar wel de min of meer wilde inplanting
van antennes van enkele grote en rijke Ameri-
kaanse universiteiten op ons continent. Verder een
groot aantal bijdragen over de uiteenlopende
aspecten zoals: de validering van bekwaamheden,
het onderwijs in de wetenschappen, vrouwenstu-
dies, het beroep van leerkracht, financiering,
regionalisering, pluralistisch onderwijs …
Vermelden we ook enkele interessante ‘ad hoc’
boekbesprekingen: E. Saïd: ‘Culture et imperialis-
me’.P de Locht: ‘Lafoi décantée’ (1998) en ‘Oser
être chrétien aujourd'hui ‘(2000); M. Hardt en A.

Negri: ‘Empire’.
Tevens een verslag van en visie over de studiedag
van ‘Voorwaarts en niet vergeten’ rond collabora-
tie en repressie, georganiseerd in het Vlaams Par-
lement op 9 juni 2001 (Rosine Lewin).
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A & M - MAGAZINE
OKT,-NOV.-DEC. 2001/NR.4

Voor de editorialist Dietmar Bosmans, is het
begrip ‘duurzaam ondernemen’ een wezenlijk
ingrediënt vanarbeid en milieu. Dit bleek ookbijhet grasduinen in dit nummer. Zo was dit even-
eens het geval bij de themakeuze voor het jaarlijks
congres van het Vlaams Economisch Verbond, wat
nader toegelicht werd in een interview met de
VE.V.-voorzitter Jef Roos. Ook zou de vakbewe-
ging zich kunnen vinden in een lange termijnvi-
sie, zoals verwoord in een nota van de Bond Beter
Leefmilieu. Toch bleek wat onenigheid over de te
volgen methode. H. David één van de oudstrijders
van de milieubescherming in Vlaanderen geeft
een aantal duidingen, onder de sprekende titel:
‘Vakbonden: van ontkenning naar overgangssce-
nario's’. De vakbonden zitten nog steeds op de
‘meerlijn’: meer verbruik van grondstoffen,
energie en misschien zelfs ruimte, aldus Hubert
David.
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KERING
NR.10 - DECEMBER 2001

De actuele iterns in deze publicatie van de Chris-
tenen voor het Socialisme zijn: globalisering van
de solidariteit, de weerstand tegen de verrecht-
sing, de vermogensbelastingen, industriële gevan-
genissen in de Verenigde Staten, socialisme voor
de 21 eeuw …
In de rubriek ‘Betoog’ wordt een dossiertje
samengesteld rond de vermogensbelasting, een
‘argumentengereedschapskist’ in vraag-en-ant-
woordvorm. Handig voor de militant die met de
ACV-petitie handtekeningen inzamelt.

Kering
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OIKOS
4/2001

Voor Pascal Dedecker (Ufsia) wordt de sociale
dimensie in het ruimtelijk planningsproces ver-
waarloosd. Men dient niet te kiezen tussen socia-
le rechtvaardigheid en duurzaamheid van het
milieu; beiden dienen aan bod te komen. Dirk
Holemans gaat hierop in en stelt dat Dedecker
aanleunt bij een typische sociaal-democratische
kritiek van het ecologisch denken.
De Lernout en Hauspie-affaire biedt voor Paul Ver-
braeken een goedekijk op de kapitalistische func-
tioneringswijze. De op- en neergang van het
bedrijf was immers nauw verbonden met het
functioneren van grote investeerders, banken,
revisoren …
Stefan Walgraeve en Peter Van Aelst nemen het
fenomeen van de sociale bewegingen in de 21ste
eeuw onder de loupe. De wijze waarop deze de
politieke agenda en het beleid pogen te beïnvloe-
den, neemt andere vormen aan dan die van de
bewegingen in de 20ste eeuw.
Tenslotte bestudeert Dries Lesage de politieke fac-
toren in hetspel bij de fiscale discriminatie in ons
land, en bespreekt Ludo Abicht de Nederlandse
uitgave van ‘Die Esthetik des Widerstands’ van
Peter Weiss ( Historische Uitgeverij, Groningen,
2000).
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RAAK
JANUARI 2002/1

Uit de magazine van de KWB lichten we hetarti-
kel van Tuur Van Empten: ‘We hebben het kapita-
lisme opgevrijd’. Het is niet de schuld van 11 sep-
tember, dat het niet goed gaat met de wereldeco-
nomie — stelt deze oud-leraar aan de Sociale
Hogeschool van Heverlee. De tegenstelling
arbeid-kapitaal is meer dan ooit actueel. Een anti-
kapitalistisch pleidooi, om niet aan de kant te blij-
ven staan, maar om een tegenmacht op te bou-
wen.
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tijdschriften
SAMENLEVING EN POLITIEK
DECEMBER 2001/NR.10

Kritische bijdragen in dit nummer rond de immer
actuele oude en nieuwe problemen: de Belgische
genocidewet, de globalisering, nieuwe politieke
cultuur, sociale ongelijkheid, democratie.
Onze aandacht werd vooral getrokken door een
reactie van Agalev-volksvertegenwoordiger Dirk
Holemans op Patrick Janssens en Jan Blommaert.
(Een roodgroen verhaal is rijker dan het bestrij-
den van sociale ongelijkheid’). Voor de auteur is
het duidelijk dat ‘sociaal-democraten onvoldoen-
de beseffen dat de ecologische crisis het funda-
ment van de naoorlogse welvaartstaat in vraag
stelt: de sociale consensus over het belang van en
streven naar onbeperkte economische groei’.
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SOUTH EAST EUROPE REVIEW FOR LABOUR
AND SOCIAL AFFAIRS
voL.4 - NR. 3/ 2001 - OKTOBER

Het tijdschrift zet haar onderzoek verder naar de
maatschappelijke ontwikkelingen in de Balkan,
met een reeks bijdragen rond uiteenlopende
aspecten zoals: corruptie, privatisering, de civiele
maatschappij, de politieke rol van de vrouw,
ondernemerscultuur.
Centraal thema in dit nummer is de relatie tussen
competiviteit en economische ontwikkeling.
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STREVEN
DECEMBER 2001

In dit eindejaarsnummer o.m. een artikel over
“een postkoloniale blik op driehonderd jaar
robinsonades” door Elisabeth Bekers. Robinson en
Vrijdag, meester en knecht, kolonisator en geko-
loniseerde, vormen al drie eeuwen een inspira-
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tiebron voor vele auteurs. Voortaan bewegen deze
personages zich in de postkoloniale wereld. Post-
koloniale auteurs (uit de Derde Wereld) vestigen
de aandacht op ‘de steeds luider wordende stem
van de nakomelingen van Vrijdag’.
In de rubriek “Forum” gaat Ludo Abicht de rela-
tie na tussen identiteit en traditie. “Erkenning en
exploratie van identiteit en traditie is een noodza-
kelijke, maar onvoldoende voorwaarde voor cul-
turele en dus menselijke ontwikkeling van de
maatschappij” Andere identiteiten en tradities
dienen ook erkend en geëxploreerd.
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TRANSFER
VOLT -NR.3 HERFST 2001

Dit nummer is gewijd aan de arbeidsverhoudin-
gen in de Verenigde Staten, met bijzondere
nadruk op de activiteiten van de vakbeweging.
In Europa richt het debat zich op de aard van het
wettelijk kader, dat binnen de EU in opbouw is.
Essentiële vraag hierbij is, of de EU-kenmerken
van dit Amerikaans model binnen de Europese
reglementering dient op te nemen.
De redactie van Transfer hoopt, met dit thema-
nummer, bij te dragen tot een betere kennis van
de Amerikaanse arbeidsverhoudingen en een stú-
mulans te vormen voor het debat over syndicale
strategie, langs beide zijden van de Atlantische
Oceaan.
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