
ALTERNATIVES SUD
Vol. IX (2002) 2-3
Raisons et déraisons de la dette - Le point de
vue du Sud.

De schuld van het Zuiden wordt steeds zwaarder
en creëert ernstige situaties. Zij is verbonden met
andere mechanismen van toe-eigening van de
rijkdom door het Noorden en is één van de sleu-
telfactoren bij de ongelijkheid in de wereld. De
strijd voor een kwijtschelding van deze schuld
werpt licht op de historische schuld van het
Noorden: slavernij, plundering, kolonisering …
Alternatives Sud, datzich tot doel stelt bij te dra-
gen tot de verspreiding van een kritisch en analy-
tisch denken, afkomstig uit Azië, Afrika, Latijns
Amerika en de Stille Oceaan, presenteert ander-
maal een gevuld dossier.

Alternatives Sud - Centre Tricontinental
Avenue Sainte Gertrude, 5 B-1348 Louvain-la-Neuve
Tel 010.48.95.60
e-mail: cetri@cetri.be
www.cetri.be

BROOD EN ROZEN
2002/4

De bijdragen in dit eindejaarsnummer handelen
over zeer uiteenlopende onderwerpen.
Hoofdartikel — te oordelen naar het aantal pagi-
na’s — is wellicht de tekst van Kathleen Sottiaux:
‘Het syndicaal toerisme doorgelicht’. In feite gaat
het hier over een stukje geschiedenis van de inter-
nationale vakbondssamenwerking in de textiel-
sector einde 19° eeuw. De internationale samen-
werking behelsde meer dan toeristische excursies,
zoals de kritiek insinueerde, maar toch was de
impact gering. Het belang van het internationaal
syndicalisme in verband met de nationale syndi-
cale werkingis relatief, aldus de auteur.
Uit de inhoud lichten we verder een ‘in memo-
riam’-artikel van Chantal De Smet over de Ant-
werpse feministe Roos Proesmans (1943-2002)
en de organisatie Dolle Mina. Ook een vervolgre-
laas over de Belgische archieven in Moskou, en
vooral een als recensie aangeduid artikel in het
Engels, over de nieuwe uitgave van de volledige
werken van Marx en Engels (‘A Scholarly Mega
Enterprise’). Deze tekst van Gerd Callesen, een
van de leden van het uitgeversteam, gaat ook in
op de historiek van vorige edities.
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Brood en Rozen

Tijdschrift voor de Geschiedenis van Sociale Bewegingen
Amsab-instituut voor Sociale Geschiedenis

Bagattenstraat, 174 - goo0 Cent
Tel. 09.224.00.79 - Fax. 09.233.67.1
e-mail: broodenrozen®@amsab.be

DE GIDS OP MAATSCHAPPELIJK GEBIED
nr.10 - december 2002

“Wat heb je vandaag buiten school geleerd?” Met
deze titel gaat Chris Serroyen, adviseur op de ACV-

Studiedienst, nader in op de discussie over de
erkenning van het buitenschools leren. Dit debat
over de erkenning van verworven competenties
vond inspiratie bij het rapport van de Internatio-
nale Arbeidsorganisatie rond vorming voor
tewerkstelling (2000). Een hiaat in de uitbouw
van deze vorm van leren is vooralsnog het tekort
aan een “toereikend en toegankelijk aanbod van
centra voor loopbaanbegeleiding en opleidings-
advies.” Aldus luidt één van de conclusies van de
auteur van hetartikel.
Enkele medewerkers van het Hoger Instituut van
de Arbeid te Leuven (Tom De Bruytn, Kris Bachus
en Joos Gysen) stellen zich vragen omtrent het
draagvlak van “duurzame ontwikkeling in Bel-
gië”. Er is geen eensgezindheid over de betekenis
van deze term en nog minder over hoe dit te
bereiken. De onderzoekers baseren hun studie en
conclusies op een enquête bij zowel beleidsvoer-
ders als anderen, middels interviews en telefoni-
sche navraag. In het artikel worden de voornaam-
ste resultaten van het onderzoek besproken.

De gids op maatschappelijk gebied
Postbus 20 -1031 Brussel
Tel. 02.246.31.1 Fax. 02.243.78.54

e-mail: pers@acw.be
www.acw.be

KENTERING
het bezielende magazine dat in beweging zet
November 2002.

Alweer een nieuw maandblad dat ons voorgesteld
werd met een proefnummer. De magazine wordt
voorgesteld als een “inspirerend tijdschrift voor
de brede basisbeweging dat maatschappelijke
toestanden helpt analyseren en sporen trekt voor



een oecumenische bevrijdingstheologie.” De
redactie poogt deze doelstelling waar te maken
middels vaste rubrieken rond actuele thema's in
samenleving en/ofkerk, belevingen van bewogen
jongeren, actualisering van een bijbelverhaal,
reportages over acties die iets helpen kenteren,
verzwegen conflicten in de wereld en meningen
uit de internationale pers.
In dit proefnummer wordt o.m. geschreven over
de oorlog die sedert 1996 in Congo woedt en de
actie in Kleine Brogel (oktober 2002).

Kentering
Begijnhof 1 9300 Aalst
e-mail: kenter@pi.be

KERING
nr/10 - december 2002

Met zijn tekst “De vrede van Christus” zet René
Verwimp de puntjes op de i: “De nieuwjaars-
boodschappen sterven langzaam uit. De oorlog
kan weer volop gaan woeden.” Een pregnante bij-
drage, gedateerd op 10 december 2002, dag van
de rechten van de mens en van de volkeren. Voor
R. Verwimp dient er een sterke anti-oorlogsbewe-
ging tegen de VS. tot stand te komen, die voor
hem niet enkel de dreigende oorlog een halt toe-
roept, maar ook op termijn de kapitalistische eco-
nomie als een vorm van permanente oorlogsvoe-
ring ontmaskert. Hij verwijst exemplarisch naar
het Europees Sociaal Forum in Firenze als een stap
in deze richting.
Verder in dit nummer echo's en bijdragen rond de
256 verjaardag van het ‘Centre Tricontinental’ en
het Europees Sociaal Forum (Firenze), een tekst
van Guido Deraeck over ‘Identiteit en diversiteit,
samenleven met Europese moslims in intercultu-
ree] perspectief”, en het voorwoord van Jan Blom-
maert in het recente werk over de andersglobali-
seringsbeweging: “Ya Basta. Globalisering van
onderop”.

Kering - Maandblad van Christenen voor het socialisme
Belgradestraat, 78, 2800 Mechelen
Tel. 015.41.64.84 - e-mail: christenv.h.socialisme@skynet.be
www.users.skynet.be/cvhs
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MORES
234 -Nr.4

De genetica is één van de opvallendste items bin-
nen de dagelijkse berichtgeving. Het tijdschrift
van het Humanistisch Verbond peilde naar een

stand van zaken bij Prof. Dr.Inge Liebaers, dienst-
hoofd van het Centrum Medische Genetica bij het
A.Z. van de VU.B. Er wordt in het gesprek inge-
gaan op de mogelijkheden en de ethische aspec-
ten rond genetische manipulatie, genetisch
screenen, het ‘Human Genome Project’ en het
kloneren. De rubriek ‘biotechnologie’ wordt aan-
gevuld met artikels over biotechnologie in de
landbouw, enkele boekbesprekingen rond de
genetische problemen van kloneren en genetica
in het algemeen.
Verder in dit nummer een rubriek ‘onderwijspro-
blemen’ met diverse onderwerpen.

Mores

Lange Leemstraat, 57 - 2018 Antwerpen
e-mail: human@pandora.be
wwwvrijzinnighumanisme.be

OVER WERK
Nr.4/2002

Naast de gebruikelijke rubrieken met studies en
statistische gegevens over de arbeidsmarkt en het
arbeidsmarktbeleid, leveren een zevental gastau-
teurs een reactie op de vraagstelling “of een ont-
spannen dan wel een gulzig arbeidsbestel binnen
de krijtlijnen van de actieve welvaartstaat” moge-
lijk is. Zowel beleidsmakers (Frank Vandenbrou-
cke, Fons Leroy), syndicalisten (Gilbert Deswert),
als wetenschappers inzake beleidsonderzoek en
sociale zekerheid (Bea Cantillon), tijdsbesteding
(Ignace Glorieux) en arbeid en onthaasting (Dirk
Geldof) namen de pen ter hand. Uitgangspunt is
de stelling van Jacques Van Hoof, dat de basisop-
lie van de actieve welvaartsstaat — het verhogen
van de arbeidsmarktparticipatie — niet evident is.
Immers, betaalde arbeid staat minder centraal in
het leven van velen, wanneer werkenden op zoek
zijn naar een beter evenwicht tussen werken,
leren, zorgen en ontspannen.

Over Werk - Tijdschrift van het Steunpunt WAW
Van Evenstraat 2C, 3000 Leuven

Tel.016.32.32.39 - Fax. 016.32.32.40.

RAAK
Januari 20031

We selecteerden twee teksten binnen de rubriek
‘Actueel’.
Sam De Smet (ACW - studiedienst) nam de
geplande vrijmaking van de energiemarkt onder
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de loupe. Het ACW is niet a-priori voor of tegen
de liberalisering. Voor hen komt het erop aan dat
er spaarzaam omgegaan wordt met schaarse
grondstoffen, dat financieel zwakken toch van
deze energie kunnen genieten en dat de werkne-
mers in de sector niet de dupe worden. Sam De
Smet komt evenwel ook tot de vaststelling dat — in
eerste instantie — de producenten en leveranciers
en vervolgens de grootverbruikers er beter van
worden.
“Het is niet goed voor de democratie datalle par-
tijen in het centrum zitten … Alles wat de aan-
dacht afleidt van het maatschappelijk project dat
een partij aanbiedt, is niet goed voor de demo-
cratie. En veel van de kieshervormingen gaan in
die richting”, aldus Luc Huyse in een gesprek met
de redactie.

Raak - Maandblad van de KWB

Lakensestraat, 76 - 1000 Brussel

Tel. 02.210.88.44 - Fax. 02.210.88.00
e-mail: raak@kwb.be
www.kwb.be

SAMENLEVING EN POLITIEK
December 2002 - Nr.10

Drie themata beheersen de inhoud van dit num-
mer: de kieshervorming, loonbaremapolitiek en
de Europese doelstellingen voor tewerkstelling.
Partij- en kieshervormingen liggen in elkaars ver-
lengde enzijn te kaderen binnen de wetmatigheid
van ons vrij oligarchisch functionerend partijsys-
teem. Waar officieel deze maatregelen tot doel
hadden de participatie van de kiezer te verhogen,
blijkt wellicht eerder dat zij er zich op richten de
kiezer voor de vernieuwers en de partij te win-
nen. De kieshervorming zal resulteren in een wij-
ziging van de interne machtsverhoudingen en een
positieversterking van de individuele toppolitie-
ker en het partijapparaat. De slogan ‘meer
inspraak van de kiezers’ blijkt in zekere zin mis-
leidend, aldus één van de scherpe conclusies van
de auteurs Carl Devos en Tom Verstraete, politolo-
gen aan de Universiteit Gent.
Frank Spinnewijn (prof.economie aan de K.U.

Leuven) stelt in zijn bijdrage de vraag, of ‘socialis-
me’ kan volstaan met aan iedereen gelijke kansen
te bieden, en nadien passief toe te kijken op inko-
mensongelijkheid. Het socialisme dient actief te
zijn op het vlak van het terugdringen van de inko-
mensongelijkheid. Anciënniteitstoelagen dienen

Vlaams Marxistisch Tijdschrift 37|1- maart 2003

FTEN

verdedigd en resultaatsgebonden verloning is
steeds een tweede keuze. Frank Spinnewijn for-
muleert aldus in zijn tekst meerdere interessante
concrete opties rond deze materie.
“Kan België de Europese doelstellingen voor
tewerkstelling halen?”, vraagt Yves De Ridder
(studiedienst sp.a) zich af. Zijn besluit is pijnlijk:
PaarsGroen is er niet in geslaagd de werkgelegen-
heidscijfers op te krikken.

Samenleving en Politiek - Tijdschrift voor een democratisch
socialisme

Bagattenstraat, 174 - 9000 Gent
Tel. 09.267.35.31- Fax.09.233.35.32

e-mail: stichting.kreveld@pandora.be
www. users.pandora.be/samenleving-en-politiek/

SOMA BERICHTENBLAD
Nr.37 bis/herfst 2002 + bijlagen

Publicatie van de archief- en bibliotheekaanwin-
sten van 2001 met inbegrip van de verhandelin-
gen uit de opleidingen archivistiek- en biblio-
theekwetenschappen met betrekking tot de Ile
wereldoorlog. Deze inventaris omvat ook het
beeld- en geluidsarchief (2001 - 2002), de
onderzoeksthema’s zoals deze tijdens het acade-
miejaar 2000-200i door de studenten in de lees-
zaal werden meegedeeld, alsmede de publicaties
van de onderzoekers van het Centrum. De biblio-
grafie kan geraadpleegd worden op de website
van het Centrum.

Soma Berichtenblad - Studie-en Documentatiecentrum Oorlog
en Hedendaagse Maatschappij

Residenceplace - Blok E ‚Wetstraat, 155 Bus 2 - 1040 Brussel.
Tel. 02.287.48.11 - Fax.02.287.47.10

e-mail: cegesoma@cegesoma.be
www.cegesoma.be

SOUTH EAST EUROPE REVIEW
Vol.5 - Nr.3 - Oktober 2002

De bijdragen in dit nummer behelzen de ontwik-
keling van een functionerende civiele maatschap-
pij en een duurzame demoeratie als één van de
belangrijkste doeleinden van de internationale
gemeenschap voor Zuid-Oost-Europa.
Daarenboven viel ons o.m. een artikel op over de
situatie van de vakbeweging in Turkije. Ook de
uitbreiding van en toetreding tot de E.U. kwam



ter sprake in een interview met de president van
Bulgarije en een tekst over genderrelaties en de
EU-uitbreiding.

South East Europe Review for Labour and Social Affairs

Hans Böckler Stiftung - Trade Union Institute
Koning Albert !l laan, 5 B1 - 1210 Brussel
Tel. 02.2240441 - Fax. 02.2240433
e-mail: pscherrer@etuc.org

TIJDSCHRIFT VOOR MENSENRECHTEN
December 2002

De Conventie van Europa dient zich te bezinnen
over de toekomst van Europa. Hierbij komt de
invoeging van sociale en economische grond-
rechten ter sprake. Hieromtrent blijft toch enige
aarzeling bestaan, hoe ver men dient te gaan.
Maxime Stroobant maakt een bestek op.
Verder in dit nummer: de nieuwe identiteitskaart
en de bescherming van de privacy, de internatio-
nale conferentie ‘Kinderen in oorlog’, de publiek-
private relatie binnen de veiligheidssector en het
opstellen van een civiele en internationaal inzet-
bare vredesmacht.

Tijdschrift voor Mensenrechten - Liga voor Mensenrechten
Tel. 09.223.07.38 - Fax. 09.223.08.48
e-mail: info@mensenrechten.be
www.ligavoormensenrechten.be

VREDE
nr. 359 - januari-februari 2003

De inhoud van de rubriek ‘dossier’ bevat vier bij-
dragen over de wapenhandel. Aanleiding hiertoe
is de bestelling door Nepal bij E.N. Herstal en de
daaropvolgende heisa in regering en parlement.
Georges Spriet evalueert de nieuwe wet voor de
Belgische wapenhandel. “Kennelijk wordt door de
actieve parlementsleden op dit terrein (de illegale
wapenhandelaren) de strategie gevoerd om alles
op regelgeving in de Europese Uniete zetten. Of
de krachtsverhoudingen daar gunstiger liggen
dan op nationaal vlak zal nog bewezen moeten
worden”, is één van zijn besluiten.
Ook voor Bernard Adam (onderzoekscentrum
GRIP) is het huidige wetsvoorstel ontoereikend.
Twee nieuwe verbeteringen lijken hem nog
nodig: enerzijds een betere controle van het eind-
gebruik van de wapens (ondertussen opgenomen
in het wetsvoorstel) en anderzijds dient de beslis-

sing door een ruimere groep genomen dan door
een interministerieel comité.
Luc Mampaey gaat met een korte tekst nader in op
de relatie wapenhandel en tewerkstelling. “Wallo-
nië moet minder afhankelijk worden van de pro-
ductie van lichte wapens en munitie en meer spe-
cifiek nog van de leveringen aan het Midden-Oos-
ten.
Nog in ‘Vrede’: een hele reeks teksten over de
NAVO, het ant-amerikanisme, Brazilië, Irak, glo-
balisering, het Midden-Oosten, Noord-Korea …

Vrede - Tijdschrift voor Internationale Politiek
Tel. 09.233.46.88 - Fax. 09.233.56.78
e-mail: vred@vrede.be
www‚vrede.be


