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Velen onder U hebben waarschijnlijk het 9
pamflet van VVS in handen gekregen over 9
het examenreglement en het puntensysteem. 9
9
Het is hier onze bedoeling een aantal
9
dingen zoniet recht,dan toch in een
9
juister perspectief te zetten.
9
9
9
9
1) Vooraf dient duidelijk gesteld dat de 9
Over repetitorenburos.
onderwijsraad slechts^ een advizerende
9

bevoegdheid heeft,er is maw. nog niets be-<3
slist omtrent een eventuele wijziging van
het puntensysteem,en meer dan waarschijnlijk zijn er voor dit jaar geen veranderingen te verwachten.Indien dit wel het
geval zou zijn,zitten we met een gelijkaardige situatie als vorig jaar,waarbij
niemand bij het begin van de blokperiode
weet hoe het eigenlijk zit.
ürandert het dit jaar echter niet meer,
dan blijven we met dat systeem (?), dat vo2
rig jaar nog op de valreep van eerste zit
werd ingevoerd,opgescheept.Het grote bezwaar tegen dit systeem is het totale
gebrek aan uniformiteit.In de Letteren en
Wijsbegeerte had je met een 11 voldoende
voor een vrijstelling voor tweede zit,
zonder dat je daarvoor een gemiddelde
van 11 nodig had.In andere faculteiten
lagen de normen en modaliteiten echter
compleet anders.
Het doel van elke hervorming moet dan ook
een streven naar eenvormigheid zijn,maw.
gelijke normen voor alle faculteiten,met
een duidelijk vastleggen van de begrippen
"op voldoende wijze geslaagd","gemiddelde'
en"vr i j ste11i ngsci j feh".

2) In een poging om op die begrippen,punten te plakken die zouden gelden voor de
ganse universiteit,stelde de onderwijsraad
het volgende voor:
^9
- 10 op 20 geslaagd voor het vak
9
- 12 op 20 gemiddelde en op voldoende
9
wijze geslaagd.
- overheveling van (een) vrijstel 1ing(en) 9
naar een volgend academiejaar (wat uiterst 9
interessant is voor bissers).
2
Bovendien werden nog een aantal gezonde 2
opties genomen.Zo zouden punten van eerste 2
zit (bvb. een 11) moqen overqedraqen worde 2
naar tweede zit. Vjortaan zou men in tweede
zit ook een graad kunnen behalen.Nu is het ~
namelijk zo dat iemand die voor alle vak- ®
ken 14 en meer heeft,maar voor één tweede ®
zit heeft,geen 'onderscheiding' kankrij- ®
gen.
9

9000

Zowel van de kant van het rectoraat als>
van de kant van de studenten is er de
laatste tijd een groeiende behoefte aan
een georganiseerde studiebegeleiding. In
dit verband worden repetitieburo's regelmatig aan zware kritiek onderworpen.
Nochtans is hun groeiend succes een bewijs
van het grote tekort in de universitaire
opleiding. \bor zover men daarbij kan spreken van 'begeleiding'. Misschien kan wat
meer informatie over de drie repititieburos
(Methodica, Didaxis en Lexica) enige verduidelijking brengen.

1.

Bij Methodica kan je voor tandheelkunde
terecht tegen een vergoeding van 100.000
frank, psychologie kost je 50.000 frank,
economie en geneeskunde 75.000 frank.
Als tandheelkundige kan je dan beroep doen
op gespecialiseerd materiaal, bor dit
vriendeprijsje krijg je herhalingsles,
drie maal twee uur per week. En vanaf eind
maart wordt je onderworpenaan examens die
de prof in kwestie exact nabootsen.
De repitities gebeuren in groepsverband
aan de hand van een vraag en antwoordmethode die een soort concurrentiestrijd
tussen de belaagden uitlokt. Nochtans is
de relatie tussen de repetitor en de studenten vrij en vrolijk.

2

3) Wat niet is voorgesteld,is bvb. de ge- i O
1ijkschakeling van de beperkte en globale (5
vrijsteiling.Meestal is het nu zo (en dat $
zou in het nieuwe voorstel blijven),dat
je met een 12 vrijstelling voor tweede zit ®
hebt,maar dat je een 14 nodig hebt voor $
een vrijstelling voor een vak voor een
$
bisjaar.Ook hier dringt uniformisering
zich-op,dienen de normen gelijkgesteld,
(j
voor beperkte en globale vrijstelling,^
moeten dezelfde cijfers gelden.
9
9
9
9
9
4)! ’Voor bepaalde faculteiten (de Lett. en 9
Wijsb. bvb.) is dit voorstel,als men uit- 9
gaat van de punten, een relatieve verzwa- 9
ring tov het systeem van vorig jaar. Dit 9
is echter schijn : het is hoe dan ook zo 9
dat proffen punten geven in functie van 9
het op een bepaald ogenblijk geldend sys- 9
9
9
(vervolg blz . 6) 9
9
9
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MAAR DAT IS IN
GENT OOK HET ENIGE

Psychologie en economie worden persoonlijk
verzorgd door JP van Rossem. Tandheelkunde
en geneeskunde laat hij over aan zijn naaste medewerkers.
Ter illustratie enkele staaltjes van
typische bn Rossem-stijl. Het gebeurt wel
eens dat studenten verzocht worden de repetities om vijf uur 's morgens aan te vatten.
Minder vlijtige studenten lopen het risico
samen met hun cursus opgesloten te worden
9 in een kamertje waar ze af en toe eten toe9 gestopt krijgen.
9
9
9
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2.
Lexica houdt zich enkel bezig met rechten
en economie, bor 35.000 frank kan je de
negen vakken van de eerste kandidatuur
rechten volgen. Het is echter ook mogelijk
hieruit een keuze te maken. De kostprijs
is dan in verhouding met de moeilijkheidsgraad. Tot nieuwjaar krijg je één uur
individueel les per week, daarna wordt
het ritme opgedreven tot drie uur per
twee weken. Eind maart is er een globale
herhaling en een examen over de leerstof.
Hier ook worden je examenvragen ter teaxKhi
beschikking gesteld en bovendien krijg je
nota's van lessen waarvoor geen cursus
voor handen is. De medewerkers zijn
meestal afgestudeerd in de rechten en
hebben zich op een bepaald vak toegelegd.
In tegenstelling met methodica is de
sfeer hier stroef en onpersoonlijk. Door
het persoonlijk contact tussen repetitor
en student ontstaat de studiestimulans
vooral door de angst om te falen in aanwezigheid van die repetitor.

-r

deze week
Didaxis is toegespitst in de exacte wetenschappen maar verder kan men er voor alle
vakken terecht. Kostprijs is 1 3.200 frank
en hiervoor krijg je 20 uur les. Deze mag
je vrij verdelen over vakken naar eigen
keuze. De repetities zijn individueel, op
oefeningen scheikunde en fysica na. Op 't
einde wordt er een examen afgenomen dat
gebaseerd is op examenvragen die door
ex-didaxis leden doorgespeeld werden.
Didaxis is het enige buro waar klachten
waren over de competentie van de lesgevers. Dit weliswaar enkel voor de vakken
waar de studenten meestal niet naar vragen.

Repititieburo's :

of hoe verdien ik 6.920
frank per uur : frontpagina.

Redaktioneel :
per.

Lezersbrieven over sex in de RvB :
Knobbysme :

Hoera !, het is eindelijk zover. België en de wereld zijn een
nieuw -isme rijker : allen vlug kijken
op bladzijde zeven.

Het El Salvadorkomitee

kreeg van ons drie
bladzijden en schreef ze toch wel vol
zeker. De bladzijden 3, 4 en 5.

Het RAS vindt het al te kras : blz. 8.
Al draagt een aap een gouden ring, het is
en blijft een lelijk ding : blz. 6 .

De grote meerderheid van de studenten die
repetities volgen zijn zeer enthousiast
over de voordelen dat een dergelijk systeem biedt. Je krijgt er een adequate werkmethode, ze verschaffen je practischexxafa
informatie omtrent cursussen en examens
en je wordt psychologisch begeleid.
De werkmethode die in het secundair onder
wijs wordt aangeleerd blijkt totaal ontoe
reikend te zijn voor het verwerken van
grote hoeveelheden blokstof. \èmuit
unief wordt dit geenszins opgevangen.
Het enige alternatief zijn hier in Gent
dus wel degelijk : repetitieburos.
bor practische informatie ben je bijna
volledig aangewezen op medestudenten.
Para-universitaire diensten (pas en co)
bieden ook hier geen uitkomst. Ze verschaffen slechts algemene informatie
en weinig individu-gericht. Het enige
alternatief is hier in Gent dus wel
degelijk : repetitorenburo.

Agenda :

de enige rubriek waarom Schamper
ter hand genomen wordt (?). Op de laat
ste bladzijde.

Strips :

Bruno [ niet de hond, wel' onze
tekenaar 1 is er deze week niet bij.
O tekent onverstoord door.

volgende week
Intervjoew :

vragen ( én antwoorden ) omtrent ekologie en milieurecht. Of hoe
H. Boeken ook nog wel een groen blaadje
lust !

Bovendien bieden deze buro's een dermate
intensieve begeleiding dat een hoop paniek en stress-situaties vermeden worden.
Het enige alternatief is hier in Gent
dus wel degelijk : repetitieburos.
5TÄIp-ST* ^

AC m e e
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s c h m k u s c h e /h i c n

blz. 2 .

Pittig en gedetailleerd !

Didaxis is wel een bezoekje waard. Alleen
al om het bord dat aan de ingang prijkt.
Hierop kan je een keuze maken uit een
heel gamma van nederige en ontroerende
dankbetuigingen van gelukkige ouders van
studenten. Temidden van dit reclamebord
hangt de foto van rector Hoste. Naar paus
en koning hebben we tevergeefs gezocht.
\blledigheidshalve dient gezegd te worden
dat de drie studieburo's de ouders op de
hoogte houden van de ontwikkeling van hun
telg.

So

de zaak W S versus SchamBegin blz.,1, vervolg blz. 3.

Verder verwachten we op de redaktie :

;

boze lezersbrieven,
een fotoreportage van de Fotoklas over
de happening in de St.-/Pietersabdij,
Bruno,
e.a.

Deze en vele andere interessante vragen
volgende week in

1

L e z e rsb rie f
De redactie distantieert zich van de inhoud
van om het even welke lezersbrief.
De redactie houdt zich het recht voor de
betrokken brieven in te korten.
Naam en adres worden op verzoek niet gepubliceerd.
Anonieme brieven verdwijnen zonder discussie in de prullenmand.___________________

1

.

Een tijd geleden werden enkele leiders
en leden van de ’British Movement', 'n
uiterst rechtse organisatie die haar nazien hitlergezindheid niet onder stoelen of
banken steekt, in Birmingham tot 7 jaar
gevangenisstraf op beschuldiging van het
aanleggen van een arsenaal van wapens en
munitie en van samenzwering om de rassenhaat aan te wakkerer, veroordeeld.

Op de vraag naar de banden van VMO met
het 'gewelddadige paramilitaire' British
Movement antwoordde VMO-leider Erikson
op zijn persconferentie te Brussel : 'Wij
aanvaarden uw beschrijving van het Britis!
Mnvement als gewelddadig niet. We menen
dat ze een patriotische organisatie vormer
en gaan met hen akkoord.’

VMO is op dit ogenblik zelf r'n een soortgelijk proces betrokken.
Dergelijk proces is belangrijk omdat het
groepjes van dit allooi ten overstaan van
de publieke opinie kan isoleren. Uit deze
isolatie kan een verandering van houding
ten overstaan van deze groepjes voortvloeien, een houding die tot nu toe .laks
was.
Politieke isolatie is een noodzaak. Dit
bereikt men niet door principieel geweld
te aanvaarden en het tactisch te mijden,
zoals L.V.G. het in zijn lezersbrief in
schamper 127 stelt. Dit zou immers betekenen dat we ons tijdens de blandijnrellen
uit 'takt' moesten laten bekogelen en elke
confrontatie met, in casu IMSV, mijden.
Terwijl het 'principieel'' geweld naar een
latere, onbepaalde datum wordt verschoven.
L.V.G. zet de zaken op zijn kop : geweldloosheid is het principe, het tactisch
gebruik van geweld is op sommige momenten
noodzakelijk. Kan men echter groeperingen
als VMO geweldloos telijf gaan ? We menen
van wel, het onlangs ingediende en door de
Kamer goedgekeurde wetsvoorstel ter bestraffing van racisme bewijst dit. Het
verbiedt namelijk het behoren tot een
groep dit rassendiscriminatie propageert.
De vraag blijft of vervolging op basis van
deze wet niet getempert zal worden door ’t
huidige, systeemgerichte rechtsapparaat.

Ook wilden we iets kwijt ivm de brief van
VNSU-praeses van Slambroeck, eveneens in
schamper 127. Iedere lezersbrief mag voor
ons part gepubliceerd worden maar we willen er toch op wijzen dat de VNSU-praeses
dit recht heeft misbruikt door op pamfletaire wijze uitspraken uit het verband te
rukken.
’... Fascisten hebben geen spreekrecht...’
Zou op de meeting^yolgens van Slambroeck)
zijn gezegd. Dit is onjuist. Wel werd gezegd ’... als de ene helft van de zaal
democratisch beslist de andere helft uit
te moorden dit geen democratie is , en
men alle recht heeft te verhinderen...’
Een ander misbruik van de lezersrubriek
door van Slambroeck bestaat hierin dat
naast het werkelijk gebeurde CAFF’ers
nemen VNSU-pamfletten terug af), een
aantal subjectieve stellingen worden opgebouwd dit met dit feit helemaal geen
uitstaans hebben: ’... ophitsende taal,
fascistische spoken, probeer eerst zelf
democraat te worden alvorens de antifascist te spelen...’.

Meer dan voor NSV (waar het duidelijk genoeg is) geldt voor VNSU de vraag van
L.V.G. (schamper 127) : aan welke kant
staan jullie ?

SEX ('n titel die het oltyd d o et)

2.
Dok u kreeg waarschijnlijk een pamflet in
de hand gestopt over het nieuwe examenBeglement. Eerst en vooral dient opgemerkt
dat beslissingen door de onderwijsraad genomen enkel adviezen (!) zijn. De inhoud :
- gelijkstelling van 'op voldoende wijze
geslaagd’ en 'vrijstelling' op 12 op 2 0 .
- één slaagcijfer per vak : nl 10 op 2 0 .
- mogelijkheid voor bissers van vrijstellir
mee te dragen naar hun bisjaar.
- mogelijkheid tot selectie van vrijstellingen (sommige nemen, andere niet).
- het behoud van de punten van de vrijstellingen voor de tweede zit (vijftien in 1 °
zit is vrijstelling + het behoud van die
15 voor de tweede zit).
- mogelijkheid tot het behalen van een
graad in de tweede zit.
De kritiek van het pamflet kwam voornamelijk neer op de verwerping van de twaalf
als voldoende cijfer en op het onderscheid
dat werd gemaakt tussen een beperkte vrijstelling en een globale vrijstelling.
Dwz : beperkte vrijstelling : voor 2°zit
globale vrijstelling : voor bis-jaar.
Laat ons het eerst eens over die twaalf
hebben. Je kan nadrukkelijk stellen dat
het volkomen zinloos is om gelijk welke
vergelijking te maken met systemen die
vorig jaar in voege waren. Het gaat niet
om de hoogte van de punten 1 0 , 1 1 of 12
maar om de betekenis die aan deze punten
gehecht wordt.
Het motief van mijn kant om voor 10-12
te stemmen (dwz 10 als slaagcijfer, 12
voor alle vakken gemiddeld om Voldoeningsgread te bekomen) ligt op het vlak van de
duidelijkheid. Daarnaast hield ik rekening
van de mogelijkheid van de nuancering van
de examinator.
Djw.z.
10 : geslaagd voor een vak
11 : geslaagd voor een vak maar
niét voor een vrijstelling
12 : geslaagd én vrijstelling.
Maar we hebben, op deze eerste vergadering
niet alle consequenties van dit voorstel
doordacht. Vanuit deze konsequenties kan
men andere standpunten verdedigen.

Ook mag je geen onderscheid maken tussen
beperkte en globale vrijstelling wat de
punten betreft.
De drie studentenvertegenwoordigers blijven
wel van mening.dat er eventueel andere
voorwaarden kunnen gesteld worden (bvb minstens 400 op 1000 halen).Dit op grond van
het feit dat deze vrijstellingen voor een
volgend academiejaar,aanleiding geeft tot
velerlei consequenties: de mogelijkheid ont
staat om je voor een drietal resterende vak
ken (waarvoor geen vrijstelling werd bekomen), je voor het tweede jaar in te schrijven.Er moest dan nog afgesproken worden op
welke wijze deze student in zijn tweede
jaar examen gaat afleggen.Dit zijn nog maar
enkele van de problemen,die op de volgende
O.R. nog ter sprake moeten gebracht worden.

WAARSCHUWING: ik hoop dat de mensen in de
faculteitsraden niet het 10 - 11 systeem vai
VVS gaan verdedigen (zoals het in het pamflet staat),want wanneer je de consequentie.'
van dit systeem doortrekt,dan kom je tot de
vaststelling,dat iemand voor elk vak afzonderlijk vrijgesteld kan zijn op 1 0 ,doch nie'
geslaagd over het geheel omdat (zo logisch
als wat) het gemiddelde op ten hoogste 10
kan gelegd worden.

Hiermee wordt de waarde van het pamflet min
of meer duidelijk: het heeft één positief
effect gehad en dat is dat wij als studentenvertegenwoordigers in dit orgaan nog mee:
argumenten gevonden hebben om onze 1 0 - 1 2
stelling te handhaven.dat wij anderzijds
teruggekomen zijn op het onderscheid tussen
een beperkte en globale vrijstelling.Ik kan
tenslotte namens mijn collega’s in de raad
zeggen ,dat zij op grond van allerlei motieven menen dat deze wijziging van het examensysteem niet meer voor dit academiejaar is.
Hopelijk kan gans deze wijziging van het examensysteem,dan ook gebeuren in een serener
sfeer.
Hans Blok.

Een veroordeling van vmo door de antwerpse correctionele rechtbank is evenwel
geen kaakslag voor Vlaanderen. Integendeel .
Pé en koekies.

Vaste benoeming van assistenten.
Voor diegene die het nog niet wisten : in
een akademische loopbaan is het tegenwoordig makkelijker prof te worden dan vastbenoemd als assistent. Eén en ander is het
gevolg van wat men noemt ' de 40%-regel ’
die stelt dat slechts 40% van de assisten-ten vastbenoemd mogen zijn. Uit een arrest
van de Raad van State van augustus blijkt
nu dat de tot nu toe gevoerde politiek van
de RvB fout was en dat men andere kriteria
moet hanteren. Keihard gevolg : op 't ein
de van 't jaar moeten een aantal assistenten de straat op, tenzij in de Programmawet, die te verwachten is rond april, de
40%-regel opgeheven wordt. Indien dit niet
gebeurt kunnen een aantal fakulteiten de
eerst komende tien jaar geen vaste benoemingen worden gegeven waardoor zelfs de
meest begaafde studenten geen toekomst
meer zouden hebben aan de universiteit.
Keuzevakken.
Belangrijk : van zodra het VLIR-protokol
ondertekend is zal het mogelijk worden om
keuzevakken ook aan andere universiteiten
te volgen zonder bijkomend inschrijvingsgeld en men blijft verzekerd. Het is nu
aan de diverse fakulteiten en eksamenkommissies om vanaf volgend jaar de bijkomende keuzemogelijkheid te realiseren. We
moeten wel nog opmerken dat je in ieder
geval nooit een keuzevak elders kan volgen als datzelfde vak bestaat aan de RUG.
Geneeskunde.
Een voorstel van de fakulteit tot het inrichten van postgraduaatë studies werd afgewezen. Het kwam neer op een bijkomende realisatie van meer dan drieduizend(!)
full-time leeropdrachten... Dit waanzinnige voorstel kwam er omdat men in geneeskunde het verschil niet ingezien had tussen spefcialisatierichtingen ( kriteria
volksgezondheid : tweeduizend vierhonderd
per jaar ) en postgraduaate studies (driehonderd uur per jaar). Een verschil dat
misschien subtiel lijkt, maar voor de universiteit een verschil maakt van zowat 70
milj. frank !
Statuut administratief en technisch
personeel.

z ” rl

HA HAD D/XW'Ó tS

PiEZIEC vAH HEH l

Wellicht het meest technische en minst ge kende dossier dat de RvB de laatste jaren besprak: twee uur discussie tussen n--f
hoofdzakelijk drie mensen : de administrateur, mevr. Janssens en de regeringskommisE
ris. Af en toe onderbroken door een tusser
komst van prof Claessens (geneeskunde).
Uiteindelijk komt een advies tot stand,
waarvan de overgrote meerderheid van de
RvB de rektor inkluis, ruiterlijk toegeeft
niet precies te weten wat het inhoudt...
Verslag regeringskommissaris.
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Als pot wordt je vrijheid beknot ” gingen
ze postvatten voor de sprekers, daarbij uit
volle borst zingend:
de heksen zijn terug recht uit de hel
de heksen zijn terug met vlammende haren
de heksen zijn terug en niet meer weg te
slaan ”
Deze vrouwen- en mannenhaatsters waren verontwaardigd omdat hun debat ( alleen voor
vrouwen ) over politiek lesbianisme naar de
kelder van de Blandijn verwezen was. Wie of
wat daar de aanleiding toe was ? Weeral
mannen. De spanning steeg ten top toen tijdens de vraagstelling een man in de zaal het
woord 'clitoris’ in de mond nam. Prompte
reaktie van een woedende vrouw: ” chod-ferdomme waar lullen jullie mannen over, jullie
hebben niet eens zo'n ding, bemoei je met je
eigen zaken !"
Het debat was nu duidelijk verstoord en
moest plaatsmaken voor de film "Die Macht
der Männer ist die Geduld der Frauen", een
film over een spaak gelopen huwelijk waarbij de vrouw voortdurend door haar man afgeslagen wordt met daartussen een hulploos
schreiend kind. Tenslotte kan de vrouw
zich na een lange lijdensweg vrijvechten,
door zich samen met andere vrouwen te organiseren, tegen de dreigende mannenwereld.
Wie het mannendebat gevolgd had en daarna
voor de film was gebleven kon spijtiggenoeg
niet het grote vrouwendebat bijwonen.
In een ander auditorium zong het "kollektief
Internationale Nieuwe Scène” luchtige vrouwenliederen bijeen. Veel ambiance in de zaal
waarbij het publiek ook af en toe eens een
nummertje opvoerde voor de mensen vooraan
op het toneel.
De dag tegen seksueel geweld werd afgesloten
met een fakkeltocht doorheen het stadscentrum. Aan de Brabantdam werd voor een pornobioskoop halt gehouden en werden een paar
ruiten ingegooid. Film van de week was:
”De ontembare poes.”
Bart Van Eeckhoute.

RAAD DER WYZEN

Zo is een redenering voor het 10-12 systeem
eigehlijk ook geldig voor het 10 -1 1 systeem

Het is gemakkeilijk in vage bewoordingen
de democratie te verdedigen en zo van
jezelf te denken dat je mooi tussen
beide partijen schippert.
Of behoren jullie tot die groeperingen
(VMO, voorpost, were di, nsv en dergelijke) die hun racistisch en anti-democratisch karakter achter een make-up van
flamingantisme versluieren ?

Dag tegen seksueel geweld.
Zowat duizend mensen woonden zaterdag in de
Blandijn de dag tegen seksueel geweld bij.
Het was een kleurige bedoening: infostandjes
van dolle mina, rooie vlinder, boekenarsenaal, rock tegen seksisme ... Noem maar op,
films, dia’s en debatten. Een overwegend
vrouwelijk publiek en tussen de mannen veel
flikkerende roze driehoekjes en ja ook hollanders. Het begon vroeg in de middag met
de film "mourir a tue-tête" en om 14 uur
een debat met Eliane Morissens gevolgd door
een video over beroepsverbod. Eliane Morissens is de lesbische lerares die door het
provinciebestuur van Henegouwen uit haar
ambt werd ontheven. Ze deed het relaas van
de gebeurtenissen nog eens over waarbij ze
protesteerde tegen de aantasting van da vrij
heid van meningsuiting en het recht op anders zijn.
Een buitenbeentje in het gebeuren was het
mannendebat: "Mannen en strijd tegen seksueel geweld.” Sprekers waren mannen tegen
seksisme uit Gent, Utrecht en Eindhoven en
een vertegenwoordiger van de Rooie Vlinder.
OOrzaken van seksueel geweld, duidelijk bij
mannen, vonden ze in de (kapitalistische)
maatschappijstrukturen en in de repressieve
opvoeding die kinderen van bij de geboorte
in vakjes: jongen en meisje indeelt. De
strategie bestond eruit om op korte termijn
akties te voeren tegen de uitingen van het
seksisme en op lange termijn het bewustmaken
bij de mannen van het bestaan van seksisme
in de eerste plaats beginnend bij zichzelf.
De vertegenwoordiger van de Rooie Vlinder
wees op de juridische onderdrukking van homo's en de fysische en sociale terreur waaraan ze blootstaan. Hij hanteerde ook de
term 'hetero-normaliteit' die man en vrouw
per definitie komplementair houdt en dus
geen homo-alternatieven biedt. Stof genoeg
dus voor diskussie ware het niet dat dit debat plots onderbroken werd door het gezang
van Gentse radikaal - feministische -duslesbianistische groep. Met een spandoek

Naar aanleiding van een aantal stellingnamen van de regeringskommissaris (zie ondermeer uitreksels in vorige Schamper) hadden wij gevraagd dit.verslag te bespreken.

Na wat over en weer gepraat, waaruit bleek
dat één en ander niet wettelijk door de
beugel kon, werd het punt afgevoerd. Uit
de diskussie onthouden we vooral dat een
aantal leden van de RvB het noodzakelijk
vonden dat de RvB zich eens dringend zou
uitspreken over een aantal beleidsopties
” oa. doelstellingen van de univ, leerstoelen, departementalisatie, persoonsneleid,
onderzoek, ea. ’’ zij; het dan pas als dergelijke zaken met een diskussietekst naar
voor werden gebracht. Het spreekt vanzelf
dat zoiets al veel vroeger had moeten gebeuren; maar we zitten nu éénmaal aan de
RUG.
HIK0
Het nieuwe leerplan van de kunstgeschiede^'
nis werd goedgekeurd. Prof De Chaene (toegepaste wetenschappen) onthield zich omdat
de oefeningen die verplicht bij een vak
horen niet officieel vermeld staan ( de
officiële 10 tot 12 uur per week zijn er
dus in werkelijkheid een pak meer).
Schrans en De Ruytter.
Deze beide professoren, die een kumul van
zowat 4dagen in de week hebben, hadden een
statuut van buitengewoon hoogleraar aangevraagd, wat door de RvB afgewezen werd.
Wat prof Schrans betreft, besliste de minister hem 3 kursussen te laten behouden: wat
zijn statuut zal zijn - docent of hoogleraar - is nog onzeker. Prof Deruytter verdwijnt voor 5 jaar van de RUG, volgens amb'telijk formulering : ” ter beschikking
stelling wegens persoonlijke aangelegenheden ”.
22 professoren bij.
Het dikste dossier van de dag (7,2cm.).
22 leerstoeltitularissen krijgen elk een
geassocieerd docent bij. Telkens is de uit
verkorene iemand van eigen dienst, maw. een
inteelt van 100%. Algemene kritiek op het
geheel : alhouwel het hier een benoeming
betreft tot lid van het onderwijzend personeel, werd in een overgrote meerderheid van
de gevallen slechts gekeken naar wetenschap
pelijke kwaliteiten en ancieniteiten, en
niet onderzocht of de betrokkene nu wel les
kon geven of niet. In een aantal gevallen
hebben we ons dan ook onthouden. En als
toemaatje : bij 3 gevallen kreeg de RvB de
indruk van duidelijk politiek gefoefel!
De beslissing van de minister zal uitwijzen of dat ook zo was.
Tenslotte.
Kandidaturen voor de verkiezingen voor de
RvB, 'fakulteitsraden, sociale raad en direktieraad AZ moeten binnen enkele weken
binnen zijn in het rektoraat ( de juiste
modaliteiten vind je overal ad valvas ).
Geïnteresseerden kunnen voor meer inlichtin
gen altijd bij ons terecht: Wouter Van Den
Berghe, St.- Hubertusstraat 21 en Koenraad
Bostoen, St,- Lievenspoortstraat 178.

t

0

a. Latijns-Amerika : een heksenketel.
Nicaragua. Honduras, Costa-Rica, Guatemala, El Salvador en in mindere mate
Panama, vormen ekonomisch (de Centraal
Amerikaanse markt) en militair ( het
Midden-Amerikaans leger Condeca) nog
steeds één geheel.
Hun maatschappelijke struktuur is vrijwel identiek en wijzigingen op politiek
vlak in het ene land hebben onvermijdelijk hun weerslag op de andere landen.
De vrees van de respektievelijke regeringen en junta’s van de Centraal-Amerikaanse landen, na de machtsovername
door de Sandinisten in Nicaragua (19
juli 1979) was dan ook gegrond. Dit
wordt duidelijk aangetoond door de
recente ontwikkelingen in vnL El Salvador.
Terwijl in Nicaragua, het FSLN en het
volk de revolutie verderzetten door
alfabetisering, het oprichten van
massa-organisaties, de bewapening van
het volk en de landhervorming en terwijl
in Guatemala een demokratisch front
werd opgericht (juli ’79) is in El
Salvador de burgeroorlog een feit.
Hoe kon het zover komen ?
b. Sociale en ekonomiBChe struktuur :
El Salvador is het kleinste (21 400 km )
en ook dichtsbevolkte (^5 miljoen mensen
dus 200 inwoners per km )land van Centraal Amerika. Een derde van de grond
wordt er bewerkt voor de produktie van
koffie, katoen en rietsuiker. Daar
60 % van het volk leeft van de landbouw en 50 % van de grond eigendom is
van 1600 eigenaars, bestaan er enorm
veel boeren zonder land. De onrechtvaardige verdeling van de landbouwgronden is een van de oorzaken van
de ontevredenheid van de bevolking.
De grootgrondbezitters , die de beste
gronden bezitten kweken voorna'melijk
exportprodukten. Niettegenstaande er
voldoende vruchtbare grond is moeten
de meeste levensmiddelen dus ingevoerd
worden.
El Salvador is het belangrijkste
industrieland van Centraal-Amerika.
Relatief gezien is het dan ook een
rijk land, maar het merendeel van de
bevolking is straatarm omdat de industrie in handen is van een oligarchie
van de veertien families..
Enkele
voorbeelden van de Salvadoriaanse
armoede : El Salvador kent het laagste
voedselverbruik per hoofd van heel
Amerika, 73 % van de kinderen onder
de vijf jaar zijn ondervoed, 8 %
van de bevolking heeft 50 % van het
nationaal inkomen, 92 % heeft de rest.
Zoals de meeste andere Centraal en Latijns Amerikaanse landen is El Salvador volledig afgestemd op de ’goodwill’
van de Amerikaanse multinationals.
c. Opstand en repressie :
Deze toestand kreëert een toestand van
ontevredenheid en opstand. Toen in de
jaren dertig de recessie
de koffieprijs op de wereldmarkt aanzienlijk
deed dalen, werden als gevolg van de
boerenopstanden in geheel LatijnsAmerika diktaturen geïnstalleerd.
De militaire repressie en het instellen
van de diktatuur met haar sterk repressieapparaat maakten het bestaan van
boerenorganisaties en vakbonden bijna
onmogelijk. En toch ...

d. Volksorganisaties en guerrilla
contra leger en paramilitaire organisaties :
Buiten de kommunistische partij (opgericht door Farabundi Marti, tijdgenoot van Sandino in Nicaragua) ontstonden alle volksorganisaties in de jaren
zeventig.
Ondanks het sterk getrainde repressieapparaat groeiden ze stilaan uit tot
massaorganisaties.

De verschillende volksorganisaties
gingen zich meer en meer aaneensluiten
en in het begin van 1980 ontstond het
politiek overkoepelend CRM (de revolutionaire coördinatie van de massa), gevormd door vier bewegingen nl. de
UDN (demokratisch nationale unie), het
FAPU (frente de action popular unificada), LP 28 (ligas populares) en BDR
(revolutionair volksblok). Daarnaast
bestaan er de actieve guerrillia bewegingen aoals het Fuerzas Populare de
Liberacion (FPLf, het Ejercito Revolutionario del Pueblo (ERP) en het Fuerzas
Armades de Resistencia Nacional (FARN)allen militaire uitlopers van de politieke organisaties, die verenigd zijn in het
Direccion Revolucionaria Unificada (DRU).
Eind ’80 wordt de nieuwe eenheid van het
gewapend verzet opgericht : het Frente
Farabundi Marti de Liberacion Nacional
(FMLN). De sociaal-democraten, vakbonden en
afgescheurde christen-democraten vormen het
Frente Democratico Salvadorino (FDS) dat
samen met het CRM het oppositiefront vormt.
Het Frente Democratico Revolutuonaria (FDR)
Zoals reeds vermeld werd na de gebeurtenissen in 1932 als het ware een tweede strijdkracht opgericht : naast het leger dat een
kleine tienduizend man telt, bestaan er
interne veiligheidstroepen zoals de nationale garde en politie en Servicio Territorial, die samen tevens 1 0 . 0 0 0 koppen tellen.
Belangrijk zijn verder de paramilitaire
organisaties waarvan Orden het repressieapparaat bj uitstek is.
Officieuss bronnen spreken van 50.000 leden.
Dat er duidelijk banden bestaan tussen extreem rechts paramilitaire organisaties en
de overheid is in 1980 duidelijk zichtbaar
geworden.

nep- landhervorming
"De troepen kwamen en vertelden de landarbeiders dat het land nu van hen was.
Zij konden hun eigen leiders kiezen en
hun coöperaties beheren. De boeren konden hun oren niet geloven, maar ze hielden nog dezelfde dag verkiezingen. De
volgende dag kwamen de troepen terug en
ik keek toe wanneer ze elk van deze leiders één voor één doodschoten." Aldus
een technicus van het Salvadoriaans regeringsinstituut voor Landhervorming
(ISTA). Een staaltje van de aard der
"landhervormingen" die vanaf maart door
de ISTA in El Salvador doorgevoerd worden. Het hooggeplaatste personeel van
dat instituut wordt geleverd door het
American Institute for Free Labor Development (AIFLD), die ook de ganse landhervorming financieren. Het AIFLD is echter een CIA orgaan. De twee amerikaanse
'sociale hervormers’ die een paar maanden geleden in E.S. vermoord werden werkten voor AIFLD. Hun ware identiteit
werd onthuld door de ’versprekingen’
van een hooggeplaatste amerikaanse
ambtenaar. Hij zei dat 'de twee amerikanen' under cover waren in ES en dat er

meer dergelijke moorden zullen geschieden als amerikaanse burgers onbelemmerd
de wereld kunnen afreizen en de identitiet van under cover CIA agenten kunnen
onthullen (waarmee hij op ex-CIA agent
Filip Agee doelde). Sociale hervormers
worden trouwens niet dikwijls gehonoreerd:'
met een begravenis zoals één van de twee
verkreeg.Volgens Hector Oqueli, een ver
tegenwoordiger van de FDR is de AIFLD
ook aktief in het organiseren van de
fascistische para-militaire eenheden.
De operaties van het AIFLD in ES inzake
delandhervorming worden bovendien geleid
door een zekere Roy Prosterman. Dat heer
schap, een prof aan de unief van Washington, was nauw verbonden met de landhervorming in vietnam en de Filipijnen. Op
de dag dat de landhervorming op de Filipijnen van kracht werd, werd de krijgswet uitgeroepen, zoals ook in ES geschiede
De analogieën en connecties tussen de
landhervorming in ES en Vietnam zijn
echter veel leerzamer.
1. CIA man R. Prosterman ontwierp in de
late jaren 60 een landhervormingswet
in Z Vietnam en was een van de voornaamste adviseurs van de landhervorming en
pacificatie van het platteland. In 1972
verwijst hij ook fier naar deze Vietnamese landhervorming als waarschijnlijk
de meest ambitieuze en vooruitstrevende anti-communistische landhervorming
van de 20ste eeuw. Dat ’vredesprogramma’
streefde oa naar een 'blijvende bescherming van de landelijke bevolking’
(tegen d e ’oproerlingen’ natuurlijk),
wat in praktijk werd omgezet door het
Phoenix-programma en dat resulteerde in
de dood van 30 000 boeren. Het Phoenixprogramma ontkende nl het bestaan van
’burges' in de gevechtszones, maar aanzag iedereen als sympatisanten of potentiële sympatisanten van het gewapend
volksverzet. Om dzez redenen werden de
Vietnamese boeren en worden nu de salvadoriaanse boeren 'fair game’ voor de
militairen beschouwd. Talrijke getuigen
(oa de boeren die in juli de ambasade
van cota rica in san salvador bezetten)
verklaren dat de regeringstroepen boeren doden, de,oogst en boerenwoningen
verbranden en hetvee vernieteigen, voordat hele gebieden worden geëvacueerd.
Ze komen dan met bewapende helicopters
(geleverd door VS en Frankrijk) om de
overblijvende bewoners te elimineren
in de hoop alle guerillamachten te vernietigen. Deze praktijk was een van de
meest toegepaste in het Phoenixprogramma
in Vietnam. Bovendien worden tijdens
contra-revolutionaire offensieven (zoals in de provincie Morazan in nov. 8D)
de boeredorpen aangevallen met napalm
en brandbommen. De CIA man R Prosterman
was ook verantwoordelijk voor het samendrijven van de Vietnamese boeren inde
'strategie hamlets' (strategische dorpen).
In ES worden de boeren nu samen gedreven
in speciale 'militair gecontroleerde’
dorpen.
2. Zoals onder andere hieruit blijkt
werd het landhervormingsprogramma in
ES (en vietnam in de 60 er jaren)
onder controle geplaatst van de gewapende
machten en de VS regering, waartegen
zelfs het salvadoriaans regeringsinstituut voor landhervorming (ISTA) protesteerde. Ook de (gevluchte) viceminister
van landbouw stelde, nadat de 'hervorming
één maand oud was, dat 'het nutteloos
was om te blijven zetelen in deze regering die zelf politiek geweld opwekt door
de repressie’ zelfs de enige boerenorganisatie die haar steun toegezegd had
aan de hervorming -de salvadoriaanse
landunie (UCS),gesticht
met de hulp van het CIA orgaan American
institute for free labor development
(AIFLD)- verklaart een korte tijd daarna dat ze de landhervorming niet langer
meer konden blijven steune gezien de
repressie (ook tegen hun eigen organisatie
deze controle en repressie door de militairen (en orden) werd door een amerikaanse fonctionaris omschreven als 'beschermeng en veiligheid van de nieuwe bezitters en de burgerlijke technici en managers door het salvadoriaanse leger,
die noodzakelijk is om de landherverdeling
mogelijk te maken.
3. 'bescherming' en rechtvaardige verdeling van de landbouwgrond zijn echter
niet de ware doelstrevingen van het landhervormingsprogramma. Maar, zoazls in
vietnam, is het een middel om de steun
aan de volksorganisaties te ondermijnen
en te vernietigen. Kortom, de ’landhervorming in ES is het burgelijk component
van een verenigde burgerlijk militaire
strategie om de revolutionaire volkskrachten te verslaan en de VS controle te be-j
houden via een hen vriendelijk gezinde
junta. Trouwens de hoofdadvizeur van de
junta inzake de landhervorming R. Prosljerman, zegt het zelf :’als de hervormingen
(in ES dus) op een succesvolle wijze doorgevoerd worden dan zal de gewapende likse
aanval doeltreffend uitgeschakeld worden
tegen het einde van 1980’.
4. De naam van het landhervormingsprogramma luidde zowel in ES als in Vietnam 'het
land voor de landbouwers'. Een detail,
maar veelzeggend. Het is trouwens een efrficiënt misleidende term om de boel voor
zich te winnen.
De resultaten van het ganse programma, gekenmerkd door veel repressie en weinig
'hervormingen’, waren nihil voor de boerer
Het gering aantal boerderijen die door de
militairen bezet werden, kwamen in het
bezit van de fascistische ORDEN. Een aan-

tal grote haciënda’s werden al terug in
handen van de oorspronkelijke eigenaars
gegeven. De macht van de grootgrondbezittersoligarchie blééf fundamenteel onaangetast, want het aantal (koffie)plantages
van 500 hectaren werde zelfs door de landhervormingen niet aangetast. Deze dekmantel voor de systematische repressie tegen
de boerenbevolking is er niet in geslaaagd
om de steun aan de revolutionaire organisaties te ondermijnen. Integendeel, de repressie stimuleerde de boeren om effectief
in het verzet te gaan. Dok als public-relations middel voor de junta heeft de 'her
vorming' gefaald en te slotte heeft ze de
economische problemen niet opgelost. De
hervorming heeft zelfs negatieve effecten
op de produktie : een aanzienlijke daling
van de bonenproduktie en de katoenproduktie. Slechts in bevrijde zones ishet land
effectief voor de landbouwers. Een journalist die een bevrijde zone in ES bezocht;
rapporteert het volgende over de produktieorganisatie in deze zones : 'het grootste
gedeelte van het land, dat voordien een
haciënda vormde, wordt gemeenschappelijk
bewerkt en een klein aantal boeren kultiveren hun eigen stukje grond'.
De rol van de VS in deze 'landhervorming'
illustreert nog eens dat de interventie
allang een feit is !!!!!!!!!!!!!!!!! 11! I11!

guatemala
In 1954 werd het bewind van de populaire
linkse militair, Arbenz Guzmann, omvergeworpen door een leger huurlingen, opgeleid en uitgerust door de amerikaanse CIA.
Guatemala kent serdertdien een genadeloze
repressie om de belangen van de grootgrondbezitters en amerikbanse investeerders
veilig te stellen. Het aantal politieke
moorden en vermisten wordt sinds 1954 op
50nnn geschat, waarvan 4000 sinds 1980.

wie niet van honger omtomt wordt vermoord
Twee procent van de bevolking bezit 80%
van de vruchtbare grond. Wie niet tot die
2 % behoort, oa de indianen, komt om van
de honger want de oogsten zijn voor de
export bestemd. Slechts tijdens de oogsttijd mogen de boeren voor een hongerloon
van gem. 45 frank per dag op de plantage
gaan werken. Guatemala kent het grootste
kindersterftecijfer van Latijns Amerika.
Meer dan 50% sterft voor -het eerste levens
jaar. En gebrek aan vitamines en proteïnen
zorgen voor gebrekkige groei en misvorming.
Alcohol is goedkoop en velen, ook kinderen,
lopen het grootste gedeelte van de dag
dronken. Elke vorm van weerstand wordt onderdrukt door een machtig blok van militairen, grootgrondbezitters en hogere geestelijkheid. Lagere geestelijkheid steunt het
verzet. De junta heeft nauwe banden met de
rechtse terreurorganisaties 'geheim anticommunistisch leger' en het ’doodsescader'.
RH
Het leger en de politie schuimen het land
af op zoek naar jonge mannen en brengen ze
naar kampen in het noorden waar ze een
militaire opleiding krijgen.Htin moreel
wordt afgebroken en nadien komen vélen terecht in het beroepsleger of één van de
para-militaire organisaties van de rijke
families s alles is beter dan de armoede
die ze terug moeten ondergaan.

groeiende tegenstelling
Het verzet wordt sedert '75 georganiseeri
door het guerrillia-leger der armen.
Contacten met andere verzetsbewegingen
leidden in februari '79 tot de oprichtinj
van het democratisch front tegen de repressie. Het verzet kent een groeiende
aanhang bij de Indiaanse boeren en bij
de stedelijke middenklasse. Naarmate de
repressie toeneemt stijgt het verzet.
In februari 1980 werd een algemene staking door 75.000 landarbeiders opgevolgd
Dit succes is zeer groot gezien het zeer
moeilijk is seizoen-arbeiders te mobiliseren. De USA spelen een vuile rol in de
handhaving van dit regime. Ze zou dit

echter nooit zo degelijk kunnen opzetten
zonder
haar machtige bondgenoot : de
christendemocraten.

el salvador
□ e christendemocratie van Guatemala is
een duidelijke bondgenoot van de officiële christendemocratische partij in El
Salvador. De christendemocraten hebben
zich sedert jaren erg dubbelzinnig opgesteld tegenover de militaire dictatuur
De vice-president
Villagran, die aan'l'eunt bij de christendemocratie, fungeerde lange tijd als dekmantel voor een
democratiese façade van het repressief
regime. Gedurende de zomer nam hij ontslag en werd door de USA en de christendemocraten naar voor geschoven voor een
nieuw ’democratisch’ regime. De christen
democratie wil niet dat Guatemala dezelfde weg opgaat als El Salvador en Nicaragua. In mei 1980 deed de leider van de
D.C.G. een oproep tot vrede en verklaarde dat de bevolking van Guatemala al
meer dan 20 jaar het slachtoffer is van
de strijd tussen fascistisch rechts en
extreem links. Dit op een ogenblik dat
terreur alle sociale lagen van de bevolking bereikte. In minder dan twee weken
tijd werden meer dan een dozijn van de
leiders van de oppositie vermoord.
Geruchten over staatsgrepen doen regelmatig de ronde. Eén ervan werd verspreid
door een vergadering in Washington van
Europese en Latijnsamerikaanse christendemocraten, over de kansen van simplistische partijen als buffer in conflictsituaties. Tenslotte bestaat er ook het
plan om een speciale interventiemacht op
te richten die door landen van het Andespact moet gevormd worden. Zij worden verondersteld het'communistisch gevaar' te

Ondertussen heeft het FSLN niet nagelaten
het volk verder te organiseren in comitees
van Sandinistische zelfverdediging CSDS],
die instaan voor de vacinaties en hygiëne
volwassenenopvoeding, waken over misdadigheid, prijzenpolitiek, verdeling en rantsoenering van de basisvoedipg per wijk.
Verder zijn er vakbonden, ATC voor de boe_
ren, CIT voor de arbeiders, de vrouwenbeweging AMNLAE en de Sandinistische Jeugd.
Verder werden er maatregelen genomen tegen
de grond- en huizenspeculatie, de Somozasistische bezittingen aangeslagen en de
heropbouw van het land werd begonnen. Dit
alles was een doorn in het oog van de burgerij en een confrontatie tussen haar en
het FSLN kan niet uiblijven
. Toen de
vorming van de Staatsraad, een wetgevend
orgaan, in mei 1980 door de burgerij werd
doorgedrukt, eiste het FSLN, dat alle
volksorganisaties, opgericht na de bevrijding, vertegenwoordigt zouden zijn in die
Raad. Aldus zou het FSLN een meerderheid
in die Raad bezitten. Het FSLN heeft haar
slag thuisgehaald, maar zag wel twee burgelijkeleden ui t de junta stappen, waaronder Robero, die een eigen partij, de
"Movemiento Democratico Nacional", opricht
te om de oppositie in te organiseren. De
MDR wil herstel van het zuivere kapitalisme: vrije markteconomie, parlementair
stelsel en vrije verkiezingen. De alfabetisatiecampagne (mrt-sept. 1980], waarna
91% van de bevolking kon lezen en schrijven, noemde hij een indoctrinatiecampagne.
Tijdens deze campagne werden dan ook verscheidene leraars door reactionaire grondbezitters vermoord. Politiseringswerk gaat
inderdaad sneller vooruit als men kan lezen en schrijven. Op dit moment studeert
circa 40% Nicaraguaanse bevolking, hoofdzakelijk via avondlessen.

contrarevolutie

weren in Midden Amerika en de Caraïben.
De presidenten van Columbia en Venezuela
zijn voor dit plan gewonnen.
De inzet van de zogenaamde democratische
landen van het Andes pact heeft twee grote voordelen :
- de USA kunnen de vuile was aan anderen
overlaten.
- deze landen kunnen hun democratisch
blazoen weer eens oppoetsen. Deze en
andere kronkels moeten de USA toelaten
een centraal amerikaans
'probleem’ te
internationaliseren en viëtnamiseren.

nicaragud
Sedert de overwinning van het FSLN op
19 juli 1979 is het erg stil geweest rond
nicaragua. De heropbouw van een land is
immers minder spektakulair dan de bevrijdingsstrijd. De pers heeft dan ook amper
nog een woord aver dit land gerept, nu
echter de strijd in El Salvador dramatische
vormen begint aan te nemen en Reagan zijn
zonen uitzendt om de regering in Managua
in diskrediet te brengen vinden we de meest
tegenstrijdige beridhten in het nieuws.

a quien que
no Ie gusta 7
que se avelzan!
(wie het niet eens is, mag zijn boeltje
pakken]

Toen ^t FSLN het bewind overnam hadden ze
te kampen met talloze problemen : een
lege staatskas en bergen buitenlands schulc
werkloosheid van 40 %, ondervoeding, daklozen, analfabetisme.... Bovendien was het
gevaar voor een contrarevolutionaire putch
nog niet geweken.Op politiek vlak werd
naar samenwerking met de anti-somozistische burgerij gestreefd : een junta
van 9personen werd opgericht met vertegenwoordigers van de burgerij en het FSLN.

Naast de alfabetisatie heeft het FSLN r.og
een grote troef in handen: het volksleger.
Door het uitschakelen van het burgerlijk
leger (Guardia Nacional) en het bewapenen
van het volk, beschikt de burgerij niet over een gewapende macht en kan zij het verzet binnen Nicaragua ook niet met wapens
organiseren.
Daarom streeft ze ernaar zovlug mogelijk
algemene verkiezingen te organiseren. Dit
is haar alternatief voor de prioriteit van
de Sandinisten, namelijk de volksparticipatie opdrijven. In september 1980 gaf
Thomas Borge, lid van de junta, de krachtlijnen aan. Doel is een Partido de la Revolucion die zal”geïnspireerd worden door
wetenschappelijke principes,
eigenaar
van een hoogstaande moraal, van een duidelijke politieke strategie. Die beperkt zie
niet tot gedeeltelijke hervormingen, maar
bereidt zich voor, verzamelt krachten om
de uitbuiting en de economische afhankelijkheid volledig af te schaffen.” Duidelijke taal dus.
Een nieuwe stap in het democratiseringsprot
ces is de oprichting van de Asamblea Sandinista, met raadgevend karakter om de nationale leiding van het FSLN bij te staan bij
het nemen van "strategische beslissingen".
Ze bestaat uit vertegenwoordigers van de
beste kaders en militanten.
Niettegenstaande of juist vanwege het verdergaande democratiseringsproces zijn de
complotten en de aanvallen op het FSLN legio. Een voorbeeld: in november lanceerden
de privéindustrie en de rechtse partijen
een voorstel in de Staatsraad tot "ontmanteling" of "controle op verantwoordenjkeft
van alle sandinistische volksorganisaties
De CDS werden regelrecht aangevallen als
zijnde vriendjespolitieke organisaties.

De situatie van dubbele macht - enerzijds
de privé-indus trie, die de economische
macht bezit, anderzijds de Sandinistische
volksorganisaties, die de politieke besluitvorming en het leger controleren kan niet blijven duren; maar op dit moment een ultieme krachtmèting met de b u r gerij aangaan zou de doodsteek voor de
revolutie betekenen.

kristendemocratje
De Salvadoriaanse kristendemokratie
wordt als politiek instrument en bondgenoot door de VS gebruikt. De Salvadoriaanse PDC, of datgene wat er nog van
overblijft, regeert samen met de fascistische militairen het land. Sinds twee
jaar en dag wordt voorgesteld alsof zij
voor de middenweg en de enig mogelijke
uitweg tussen ekstreem rechts en
ekstreem links moet zorgen, beide kleine
minderheden die het land zo onveilig maken. Dit achterhaald fabeltje vindt men c
ook in onze pers nog voortdurend terug
en moet op een handige manier de aanwezigheid van de kristen demokraten in de
junta goed praten. Meteen ontkent men
ook het FDR dat zowat 80% van het volksverzet in het land vertegenwoordigt.
De werkelijkhaid is dat de regering
rechtstreeks verantwoordelijk is voor
de massale repressie en genocide die op
dit ogenblik door leger, politie en
paramilitaire stoottroepen tegen de bevolking gevoerd wordt.Een trieste geschiedenis die men trouwens ook in het
nabuurland Guatemala terugvindt. Een
lid van de grootste guerillaorganisatie
in Guatemala, het EGP, het Guerillaleger der armen, was gedurende vier jaar
als perssekretaris van de Minister van
Binnenlandse Zaken en de president van
de Republiek Romeo Luca Garcia, met
twee rechtse paramilitaire organisaties
het geheim antie kommunistisch leger
(ESA) en het Doodseskader, bekendmaakte
Beide mannen zijn samen met vier andere generaals zowat de leiders ven de
fascistische terreurbenden. Er zijn
ook regelmatige kontakten met CIAagenten in Guatemala en Mexico.
Gelijkaardige bindingen bestaan uiteraard ook in El Salvador. Het leger zou
zijn uitroeingsoperaties onder de boe“ r
raxxxxx
en, zonder de samenwerking van de paramilitaire ORDEN, die zowat in ieder
dorp zijn mannetjes en overdragers
zitten heeft, nooit kunnen uitvoeren.
ORDEN is zowat het spionagenet voor
de terreurbrigade van het leger en po--’litie.
De kristen demakratie in ES werkt samen met het leger aan een proces van
pacificatie van het land ten koste van
minimum honderduizend doden...”
Dit kan op dit ogenblik nog steeds omdat
de salvadoriaanse junta niet geïsoleerd
is. Zij geniet door de aanwezigheid van
vooraanstaande kristendemokratische leiders in de junta (Duarte en Morales-Erlich) de steun van deinternationale kristendemokratie.
Eerlijkheidshalve dient eraan toegevoegd
dat de officiële PDC in haar huidige gekuiste vorm ui zo'n 8 man bestaat.
Begin 1980 verliet immers de ene kristen
demokratische minister na de andere de ü
regering. Vele leden trekken ook uit de
leiding van de partij en er wordt een
nieuwe kritendemokratische partij, de
Movimiento Popular Sacial Cristiano (mpsc)
opgericht.

£L
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imperialistisch offensief
Naast het binnenlands verzet zijn er nog
de buitenlandse aanvallen. Aan de grens
met Honduras hebben het geregeld invallen
plaats van oud-Somazisten die de boeren
in de streek vermoorden. Sedert november
heeft Honduras ook haar troepen versterkt
aan de grens met Nicaragua. Het ijdt geen
twijfel dat de contra-revolutionaire krach
ten volledig gesteund worden door het westen. De laatst opgerichte kruistocht tehet FSLN staat op naam van de regering Ree
gan, geassisteerd door de Europese christendemocraten: een "marxistische degradatie" van het nicaraguaanse régime gaat
hand in hand met "schending van de mensenrechten" .
Eagleburger werd er op uitgestuurd om te
’’bewijzen” hoe Cuba en Nicaragua een schakel vormen in de wapenleveranties aan het
linkse verzet in El Salvador. Ondertussen
zat Reagan in Washington te dreigen met
een blokkade. "Law and Order", "Amerika
voor de Amerikanen" en daarmee is een militaire interventie in El Salvador én Nicaragua niet uitgesloten.
De bevrijding van El Salvador is voor Nicaragua echter een essentiële schakel in
het proces van permanente revolutie en
verdergaande demokratisering.

niKtr.,

fdr alternatief
Talrijk zijn de verklaringen en interviews
met vooraanstaande FDR figuren die erop
wijzen dat het brede oppositiefront
het enig mogelijke alternatief voor de
huidige krisis in het land vormt, en bovendien ook het volk in opstand organiseert en vertegenwoordigt.
Volgens Alvares, leider van de sociaaldemokratische MNR en het FDR voor hij
vermoord werd, zal de demokratisc he
revolutionaire regering de volgende
voornaamste karakteristieken vertonen :
anti-imperialistisch, anti-oligarchisch.
een regering met een gemengde economie,
omdat we van oordeel zijn dat de meest
strategische industrieën tot de sociale
eigendom, tot de staatseigendom moeten
behoren, en dat daarnaast privee eigendom
blijft leven voor kleine en middelgrote
ondernemingen die zullen gestimuleerd
worden.Dit doet ons sterk denken aan de
huidige economische politiek in nicaragua.

hector silva
In datzelfde interview voor het panamese
maandblad "dialogo social”, verklaart de
leider van de MPSC, Silva het volgende :
"Vele kristendemokraten hebbenin een
eerste fase de mogelijkheid ondersteund
om een verandering op nationaal vlak door
te voeren. Reeds vlug bleken de handelingen van junta niet efficiënt. Twee belangrijke feiten deden ons radikaal van
mening verschillen met de leiding nan
de PDC :
1. Het gemanipuleer en het autoritair optreden vanwege e e m deel van de oude leiding van de partij, hierbij de mening van
de basis miskennen die het fundamanteel
oneens was met de eskalatie van repressie
en moorden door het leger tegen he Salvadoriaanse volk en zijn volksorganisaties.
2 . de steun die deze korrupte leiding van
het imperialisme en de oligarchie ontvangt
De grote meerderheid van de kristen-demo- “
*
kraten maken nu deel uit van het FDR, waar
onder 1 ex-lid van de junta, drie staatsministers, 7 hoge leiders van de partij .

poe
Op een vergadering van de Centraalamerikaanse kristen-demokratische partijen te
San José (Costa Rica) werd beslist dat de
PDC in de junta zou blijven. Die beslissing viel nadat zware druk werd uitgeoefend door de Venezolaanse Sociaal-Kristelijke regeringspartij, C0PEI. Deze partij
schijnt zowat de spitsbroeder van het
Noordamerikaanse Staatsdepartement te zijn
Hoe zit het precies met de houding van1 de
andere kristendemokratische partijen van
Centraal-Amerika ? Een delegatie van het
FDR verklaarde voor het Ecuadoriaanse tijd
schrift NUEVA in juli '80 hiero ver het
volgende : ’ dekristendemokratische partijen van Centraal-Amerika zijn verdeeld.
Enerzijds is er de DCG van Guatemala, die
een duidelijke bondgenoot van de officie le PDC van ES is. De kristen-demokraten
van Guatemala hebben sich sinds jaren erg
dubbelzinnig ten opzichte van de militaire
diktatuur van hun land gedragen. De vice-
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president Villagran die aanleunt bij de
kristen-demokratie, fungeerde lange tijd
als dekmantel voor een demókratische façade van het repressieregime op internationaal vlak.
Gedurende de zomer nam de man ontslag en
werd hij als leider door de VS en de kristen-demokratie naar voor geschoven voor
een nieuw en zogenaamd demokratisch regime
De kristen-deüokratie gelooft voor Guatema
la nog in een uitweg op zijn Salvadoriaans

Ook hun analyse over de toestand-in hun
land lijkt op die van ES. In mei '80 kon
men in het rechtse Latijns-Ameikaanse
tijdschrift VISION lezen dat de leider uan
de Gualtemateekse DCG, Schlotter, een oproep tot vrede had gedaan. Naar aanleiding
hiervan verklaarde hij "gedurende 2 0 jaar
werden de Guatemalte&en slachtoffer van
de strijd tussen fascistisch rechts en
extreem-links”. Deze verklaring kwam op
het ogenblik dat de terreur alle sociale
lagen aan het bereiken is. In minder dan
twee weken werden meer dan een dozijn politieke leiders van de oppositie vermoord,
hoge militaire leiders en belangrijke universitaire personaliteiten, naast de dagelijkse portie boeren, syndicalisten,
studenten en kaderleden van oppositiepartijen.

Schlotter is ook secretaris van de christen-democratische wereldunie. Ook de Guatamalteekse PDC gelooft nog in het fabeltje van extreem rechts en extreem links
dat mekaar bevecht en waartussen zich de
zwijgende meerderheid (die de DCG wenst te
vertegenwoordigen ???) die mee door het
geweld vernietigd wordt.

Na een mislukte poging een staatsgreep te
plegen die met de steun van een deel van
het leger, de geïsoleerde Villagran Kramer
aan de macht zou brengen, kwamen er opnieuw geruchten over zo’n staatsgreep.
Jan van der Putten meldde in de Groene
Amsterdammer dat deze geruchten afkomstig
waren van een vergadering, eind mei in
Washington van Europese en Latijns-Amerikaanse christen-democraten over de " kansen van centristische partijen als buffers
in conflictsituaties". De bijeenkomst waar
ook de nieuwe rechtse president van Jai
maica Edward Seaga, aanwezig was, werd georganiseerd door de West-Duitse christendemocratische Konrad Adenauer Stiftung en
stond mede onder de auspiciën van twee Arm
rikaanse ondernemersorganisaties.
De christen-democraten van Costa Rican'
hebben een meer twijfelend oordeel over
de situatie in ElSalvador, maar uiteinde?
lijk sloten ook zij zich als bondgenoten
bij de Salvadoriaanse PDC aan.

De twee opponenten van de christen-democratie in Nicaragua, de PDC en de PPSC,
verzetten zich tegen een deelname van de
PDC aan de junta in El Salvador. De Hondurese christen-democraten richtten zich
via de internationale pers en bij middel
van een petitie tot hun Salvadoriaanse
broeders en zusters opdat die de regering
zouden verlaten. Over het algemeen kan
men dus zeggen dat de Centraal-Amerikaanss
christen-democratie zich hoe dan ook bewust is van de trieste en negatieve rol
die de huidige junta in El Salvador speelt,
maar.... De besluiten zijn enigszins verschillend. Hetzelfde geldt voor de Europese kristen-demokratische partijen, waaronder de West-duitse ende Italiaanse die
de PDC in de junta wensen blijven te ondersteunen. België blijft een dubbelzinnige houding aannemen, en schuilde zich
voortdurend achter het uitblijven van een
gezamenlijk standpunt van de EVP, De Europese Volkspartij, ten opzichte van het Salvadoriaanse vraagstuk. Hen werd immers gevraagd tot een klare veroordeling v$n de
huidige junta en de erkenning van het FDR
als de vertegenwoordiger van het Salvodoraanse volksverzet over te gaan.

De werkelijkheid van een land zoals El
Salvador is dat 60% van de gronden in handen zijn van de 2 % van de bevolking, dat de
overgrote meerderheid van de boeren en arbeiders geen geld heeft om zelfs maar de
produkten van zijn eigen arbeid te kopen,
dat het dagloon van een seizoenarbeider in
Guatemala tot voor kort nog geen 60 bfr bedroeg

VENEZUELA
Sedert meer dan een jaar werken de VS aan
het multilateraal maken de Noordamerikaanse
hulp. Reeds injanuari meldde de Washington
Post dat de VS steun en samenwerking zoekt
bij Spanje, West-Duits iland en Venezuela.
Alleen de kristen-demokratische regering
van dit laatste land is gretig op het voorstel ingegaan. De toezegging van de kristendemokratische president van Venezuela,Herrera Campins, is een uitstekend alibi voor de
VS, en moet hen toelaten de internationalisering (en de Vietnamisering) van het Sa.'
Ivadoriaans en Centraalamerikaans probleem
te versnellen.
Onder druk van de internationale kristendemokratie die precies in Latijns-Amerika
Venezuela als hoofdkwartier heeft uitgekozen (ook de Latijns-amerikaanse vakbond
CLAT heeft er zijn hoofdzetel), verleent
de regering van Venezuela aanzienlijke militaire, ekonomische en politieke steun
aan het repressieregime van El Salvador,
en werkt het ondergronds tegen het nieuwe regime van Nicaragua. Bovendien leidt
Venezuela Salvadoriaanse militairen in eigen land op en zou het ook vrijwilligers
voor de strijd in El Salvador rekruteren.
Tenslotte bestaat er ook het plan een speciale interventiemacht op te richten die
door landen vanhet Andespakt moet gevormd
worden. Zij worden verondersteld als Amerikaans waarnemer te moeten optreden om
het "kommunistische gevaar" in Midden-Amerika en de Caraïben te keren. De Presidenten van Venezuela en Columbia zijn voor
dit plan gewonnen. De inzet van de zogenaamde demokratische landen van het Andespakt heeft twee grote voordelen: 1 * de
VS kunnen de vuile was aan anderen overlaten 2* de landen van het Andes pakt genieten een meer demokratisch image.
Opvallend zijn de reizen van enkele kristen-demokratische leiders van de Salvadoriaanse junta naar landen waar een gunstig
gezinde sterke kristen-demokratische Partij bestaat. Zo bezocht Napoleon Duarte,
leider nummer één van wat 'er van de PDC
overgebleven is in juli West-Duitsland, of
uitnodiging van de CDU. We vernamen dat
Duarte ook een gesprek met CVP-leider
Tindemans had en dat het gesprek een gunstige indruk naliet....
Duarte gaf immers toe dat er bepaalde overdrijvingen
worden begaan, en dat de rechten van de
mens worden geschonden, maar dat dit alle:
de schuld van het leger, maar niet van
de regering is.
In de top van de CLAT zijn reaktionaire
Cubaanse bannelingen van het eerste uur
doorgedrongen. In verband met de handel
en wandel van de CLAT-filiaal inEl-Salvador halen we het liefst de verklaringen
aan van iemand die tot voor enkele maanden nog tot de stal van de PDC behoorde,
met name zelfs als lid van het Politiek
Komitee van die partij, Ruben Z amora:"
Ik heb de idee dat de CLAT in België en
Nederland nogal wordt gesteund. Ten onrechte. In de eerste plaats zijn de CLATbonden in El Salvador tamelijk klein. Er
zijn er twee: een bond van arbeiders, het
CTS, en één voor de boeren, het CCS. CLAT
vermeldt in zijn advertenties zijn steun
aan de CTS, de meest reaktionaire vleugel
dus. De CTS steunt de junta. CLAT schildert
de gebeurtenissen in El Salvador als een
strijd tussen ekstreem links en ekstreem
rechts met daartussen als een meer of minder
progressief scheidsrechter, de junta en dus
de CLAT. Dat is volkomen buiten de waarheid
van wat er in mijn land aan de gang is".

BESLUIT
In feite spelen drie politieke stromingen
een rol in de huidige bevrijdingsstrijd in
Centraal-Amerika: 1* het demokratisch socialisme 2* het marxisme-leninisme 3* de
kristen-demokratie.
Alleen de kristen-demokratie kent een verschillende oorsprong. Het groeide als een
antwoord op het socialisme.Oorspronkelijk
namen aan haar oprichtingdeel: zowel geestelijke leiders, als bijvoorbeeld sektoren
van de Europese agrarische grootbourgeoisie.
Vanuit Latijns-Amerika bekeken is de kristen
demokratie in Europa op dit ogenblik de partij van de grootbourgeoisie, tegen de sociaal-demokratische, socialistische en kommu-^
nistische partijen. Een dergelijke opstelling is in Venezuela en de naaste andere
Latijnsamerikaanse landen nog duidelijker.

EL SALVADOR
IN DE
WERELDSITUATIE
Het Gents El Salvadorkomitee publiceerde
onlangs de vertaling van een buitengewoon
interessant document. NI. een dissidentrapport van het State Department (DOSministerie van buitenlandse zaken). Het
lezen waard. Het toont zeer aanschouwelijk aan in welke netelige positie de USAimperialisten vandaag de dag verzeild geraakt zijn. Het woord 'dissident' wijst erop dat het hier gaat om auteurs wier mening
indruist tegen de gangbare pump- and circumstance strategie van het Yankee-imperialisme
De heren opstellers (die amtelijk functione'.'
ren in oa de CIA, DOS, DOD ofte ministerie
van defensie ea.) vonden het hun imperialistische plicht de rest van de amerikaanse
bourgeoisie erop te wijzen dat uncle sam
dringend aan een herziening van zijn agressieve buitenlandse politiek tov centraat
amerika toe is. Zo blijkt uit de inleiding
van het rapport dat, ik citeer :

1 de voortzetting van een dergelijk beleid
beperkt en onbetrouwbaar is. Onze identificatie1 zo gaat het rapport verder 'met de
regerende junta brengt ons in conflict met
regionale sleutelfiguren waarmee we goede *
diplomatieke en economische relaties dienen
te onderhouden.'
De heren dissidenten zijn van mening dat :

'De door onderhandeling bekomen niet-militai
re oplossing kan rekenen op internationale
steun en erkenning. '
Deee optie wordt beschouwd als de meest
effectieve om de twee hoofdobjectieven van
de amerikaanse politiek te bereiken, te weten : behoud van hun imperialistische belangen en anti-kommunisme (zij zeggen het
natuurlijk anders). En nog :

Het zoeken naar een niet-militaire oplossing
in El Salvador moet dringend hervat worden.
Dit proces moet beginnen met een realistisch
e herdefiniëring van onze objectieven en
moet gebaseerd zijn op een onpartijdig oordeel, bekomen binnen een kader dat de nieuwe
machtsverdeling in het Caraïbisch aebied
reflecteert.' (zie voetnoot)
Deze tegendraadse CIA-agenten zijn dus
voorstander van een 'niet-militaire' oplossing, voor een 'realistische her-definiëring’ van de amerikaanse politiek tov
centraal Amerika. Zij sporen er hun spitsbroeders toe aan te leren denken in een
kader dat de 'nieuwe machtsverdeling’ in
het Caralbisch gebied' reflecteert. Als dat
niet gedaan wordt, zo stellen de dissidente
imperialisten, zullen de USA niet meer kunnen rekenen op een 'brede internationale
steun en erkenning'.

Daarnaast en aanvullend zijn ook drie congresleden openlijk in de oppositie gegaan
tegen de agressieven Reagen-politiek, wat
hoogst uitzonderlijk moet genoemd worden.
Wat hun buitenlandse belangen aangaat trekt
de Amerikaanse reactie doorgaans aan één
touw.,
zeker naar buiten uit.
Ook lagen de directe interventieplannen
onder Carter reeds klaar, en Reagen heeft
ze nog steeds niet in praktijk omgezet
(op 2 maart)en gelukkig maar. We stevenen
af op een blokkade van Cuba, maar Amerika’s
trouwste bondgenoot, Europa, staat heel
wantrouwig tegenover de Amerikaanse 'onthullingen’ over sovjet-russische en cubaanst
steun aan de Salvadoraanse guerrilla. De ons
wel bekende rechtse instanties, de europese
commissie, Giscard en Schmitit leggen de
Reagen-adviezen naast zich neer.
Blijkbaar hebben de dissidente>-CIA-agenten
gelijk als ze wijzen op het toenemend isolement, of maw het toenemend zwakker worden
van de US. Het rapport duidt anderzijds wel
op een verhoogde amerikaanse inmenging (de
grootste sinds 1956 -san domingo) en op een
rechtstreekse steun aan de g enode van de
Salvadoraanse militaire fascisten.
Doch de essentie van het rapport bestaat
er juist in die zaken aan te klagen en te
verwerpen, als schadelijk voor de amerikaan
se imperialistische belangen.
Wat betekent dat groeiend ? In
welke zin groeiend ? en vooral in welke
richting groeien ? Als kool.
Groeiend in de zin van een in het defensief
gedrongen zijnstoestand.

Ten gevolge van de gewapende konflikten
tussen het volk en het leger in El Salvador zijn meer dan 150 000 mensen de buurlanden in gevlucht en in EL Salvador zelf
zijn meer dan tienduizenden dakloos. Door
de harde repressie zijn enorm veel gewonEti ADVE&TEmi£.)
den en er is dan ook een schrijnend tekort
aan medische hulp: pijnstillers, antibiotica, chirurgisch materiaal ed... Wij vraDit zijn de zuiverer brute feiten die deel
uitmaken van een systeem van struktureel ge- gen U tot een korte bondige oproep naar
weld. Een gewelddadige maatschappij gesteund FINANCIËLE STEUN, op het volgend nummer:
001-0993932-49
op de belangen van enkele ekonomische klans,
El Salvador komitee Gent.
CHAEKT XtESt/LTAAT !!
grootgrondbezitters en het Noordamerikaanse
met vermelding: "medische steun El Salvadof
imperialisme - aanwezigheid van talrijke
Er is ook een "STICKER-STEUN" aktie- er
Noordamerikaanse multinationals - zorgt voor
honger, ziekte, ellende, uitbuiting en dood. Zijn stickers verkrijgbaar aan de prijs van^
20 fr. af te halen op ELcker-ik, Hoogstraat'
Tegen dit lot dat sedert eeuwen aan de cen9, 9000 te Gent. Scholen en jeugdclubs kuntraalamerikaanse massas opgedrongen wordt,
nen deze massaal op bovenstaand adres bezijn het Salvodoriaanse en andere Centraalstellen, ofwel telefonisch: 091/23 50 34.
amerikaanse volkeren ten strijdetgetrokken.
Een delegatie van het FDR te ^puador vermedewerkers: Carine Dick/Marij De Keijzer/
klaarde "In El Salvador is er geen sprake
Pieter Keereman/ Bernard Schotte/ Jan Vanvan een burgeroorlog, maar van een volksopdendriessche/Johan Bogaert/Geert ROsseel
stand, en een genocide hiertegen". Wellicht
is dit oordeel over de situatie aldaar nut- Johan Vandenbussche
tig voor onze informatieverspreiding.
VERKRÜ6 8 AAR OP ELKE V E R L A lE h
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Inderdaad, sedert de klinkende nederlaag
in Ihdo-china in 1975 is het bergaf beginnen gaan met Amerika. In 1979 werd het ook
met kracht buitengezwierd uit Iran en
Nicaragua. Een goede zaak weliswaar, een
zeer goede zaak. En nu begint ook het
salvadoriaanse volk (hoe durven ze) aanspraken maken op echte nationale onafhankelijkheid. Dat wordt echter te heet voor
de amerikaanse schenen. Een hond die in
het nauw gedreven wordt is gevaarlijk.
En Reagen is gevaarlijk, omdat hij en de
VSimperialisten in het nauw gedreven zijn.
Wij moeten absoluut de strijd van het
salvadoriaanse volk steunen, en strijd die
tot hiertoe de moeijlijkste en de hardste
in dit gebied dreigt te worden. Maar, dan
moetBn wij die strijd ook zo volledig mogelijk steunen en niet slechts half. Sommige mensen besluiten uit voornoemd rapport
dat de VS een 'groeiend' gevaar is voor 'de
wereld'. We moeten dat groeiend goed begrijpen.

Maar'zo vlug mogelijk solidariteit’, wat
wil dat zeggen ?
Het is zo dat op dit ogenoxiK in El Salvador een strijd woedt tegen het amerikaanse
imperialisme. Daar moeten nu alle krachten
tegen verenigd worden.

De solidariteit zelf is een andere zaak.
Die moet hoe dan ook kritisch zijn. Het
ligt zeker niet in mijn bedoeling de solidariteitsbeweging die hier nu op gang
komt te demobiliseren. Absoluut niet. Maar
toch dienen we een kritisch licht te werpen
op de solidariteitsgolf met het salvadoriaan
se volk, die nu in de 'hele' wereld opkomt.
De USA is op dit ogenblik wel de hoofdvijand, maar niet de enige vijand in El Salvador. Het FMLN bijvoorbeeld zelf bevat één
organisatie die uitgesproken pro-rusland is:
het U.D.N. En ik heb een verstopte neus.
Ze is verbonden met de 1932 verboden prorussische K.P. en uiteraard steunt de
sovjet-unie nu de Salvatoriaanse revolutie.
En hier komt de kat op de koord.

Men kan er hoegenaamd niet tegen hebben dat
de salvadoriaanse bevrijdingsstrijders met
gelijk welke wapens vechten. Tot hier toe
blijkt er ook nog geen geurtje te kleven aan
de russische steun. Maar daar zit het hem
juist. Terwijl de sovjet-unie haar blazoen
oppoetst met steun aan de juiste zaak van
de anti-amèrikaanse revolutionaire strijd
in El Salvador vertrapt de USSR ongemeen
arutaal van het Afghaanse volk, is het medeplichtig aan de genocide op het Erithrese volksbesef, steunt het openlijk de fascistische dictaturen van Viola Videla in
Argentinië, Meza in Bolivië en Marcos op
de Filippijnen,... enzovoort.
Hiermee wil ik niet zeggen dat de Salvadoriaanse revolutie een russisch complot
zou zijn, wat de amerikanen wél zeggen om
een eigen interventie te rechtvaardigen.
Neen, ik zeg alleen dat ik liever niet
zou zien de kremlin-heren in de plaats
zouden komen van Uncle Sam. M<a.w. ik
steun de anti-amerikaanse revolutie maar
daarmee probeer ik te vertrekken vanuit
de belangen van Salvadoriaanse volk en
niet van deze van het sovjet-imperialisme.
Spijtig genoeg zijn er mensen die nu de
mond vol hebben van El Salvador maar die
vinden dat de sovjet-russische troepen
in Afghanistan moeten blijven (met andere woorden de ’bezetting’ een juiste zaak
vinden). We moeten ervoor op onze hoede
zijn dat de anti-amerikaanse solidariteitscompagne met het salvadoriaanse
volk niet omgevormd wordt in een campagne voor de sovjet-unie. Alleen een
solidariteit met een consequente onafhankelijkheidspolitiek wars van alle
vreemde inmenging -is dat nu amerikaanse of sovjetrussisch of gelijk
welke andere- kan garanties bieden voor
een echte bedreiging.
Steun de revolutionaire strijd van het
salvadoriaanse volk !!

voetnoot : de citaten zijn afkomstig
uit het dissidentenrapport pagina 6
dat te verkrijgen is bij het El Sal-7
vadorcomitee, Hoogstraat 9.
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. 1)
teem. Stel je, om een extreem voorbeeld
te geven, het slaagcijfer op 7 dan geeft
die prof punten in functie van die zeven.
En ben je al een klein genie als je een
14 haalt. Stel je het slaagcijfer op 14
dan haal je zonder moeite twaalf. Maar
daar ben je nog niet vet mee. Aldus vastgelegde punten hebben maw slechts een
relatieve waarde
(vervolg van biz

hiervoor over. \ële repetitievolgers moeten jobben om hun extra-lessen te betalen.
In een democratisch onderwijs is de taak
van een universiteit
wat betaalt een student ?
in totaal ?
per uur ?
didaxis

13.200 fr.

600 fr

lexica

36.000 fr.

500 fr

methodica tandheelkunde
geneeskunde
psychologie
economie

100.000
75.000
50.000
75.000

fr.
fr.
fr.
fr.

500
375
250
375

fr
fr
fr
fr

wat verdient de repetitor daaraan ?
rekening houdend met de groepslessen.
per uur ?
didaxis
lexica
methodica

Maar :

de 'goeie bedoelingen' van de repetitorenburo's zijn maar een heel dun laagje
op een buitengewoon renderénde (zwartwerkende ?) onderneming.

660 fr normaal
4620 fr oef. fysica
scheikunde
600 fr
6000 fr tandheelkunde
4500 fr geneeskunde
3000 fr psychologie

door. En als toemaatje, krijgt de tweede
zitter de garantie, niet geslaagd,_gelïï
terug. Zo genereus is dat echter niet,
de buro's selecteren hun studenten.
Maw de studenten met veel buizen, en die
het buro best zouden kunnen gebruiken,
worden geweigerd.

BESLUIT
In een democratisch onderwijs is het de
taak van de universitéit om de voordelen
van repetitie-buros in het bereik van
elke student te stellen. Dit probeert
men in Leuven met het monitoraat. Het
schakelt repetitorenburo's niet uit
leert de praktijk. Maar de unief kiest
partij.

De RUG geeft een onderwijs dat veel
studenten niet voldoet. Daar parasiteert de RIG op door een handeltje te
drijven met de repetitorenburo's. Daar
parasiteren de buro's op door schandalig hoge vergoedingen te vragen. De
enige underdog... de student.

De recente pogingen om een eerstekan-begeleiding uit te bouwen door
tweedejaarsstudenten zijn lovenswaardig maar blijven ontöereikend
en onvoldoende georganiseerd.
Een mogelijke oplossing kan geboden
worden door de oprichting door de
oprichting van onafhankelijke begeleidingsorganismen per jaar en per
faculteit. Bijvoorbeeld door samenwerking tussen 'assistenten en studenten .

6) Zo'n systeem is voorlopig niet haalbaar. borlopig zitten we nog altijd met
dat van vorig jaar maar daarin steken zoveel gaten dat het bezwaarlijk een systeem
kan genoemd worden. Elke verandering in
de genoemde zin van uniformisering en duidelijkheid is dan ook welkom.

ADRESSEN
RONSELEN
Legendarisch worden onderhand de oneven die ons, studenten, een diploma garanderen. Elk repititieburo overstelpt
met duizelingwekkende statistieken.
Enerzijds onjuiste statistieken over
het slaagcijfer aan deze unief.
Anderzijds gemanipuleerde statistieken
over het slaagcijfer van repetitie-volgers
Hetzelfd grapje krijg je voor een tweede
zit in de bus. En alweer ben je er (volgens de buro's) zo goed als gegarandeerd

Nogal duister is de herkomst van de adressen van de studenten. Naar alle waarschijn
lijkheid verkoopt het rectoraat deze
adressen.

Sinds het begin van de jaren zeventig zijn
de werkloosheidscijfers zowat verviervoudigt
1970 : 80.000 uitkeringsgerechtigden
1981 : 378.000 uitkeringsgerechtigden
Wanneer we daar al diegenen bijtellen die
wel willen werken maar geen volwaardig werk
vinden moeten er zeker meer dan 700.000
echte werklozen zijn.
Sedert 75 krijgen we jaarlijks een of andere 1herstel-wet'.
Steeds is de hoofdtoon
ervan 'bezuinigen'. En steeds weer zijn het
de zwakste groepen in de maatschappij die
het moeten bekopen. Besparingen in de sociale zekerheid, vermindering van eindejaars
premie en vakantiegeld, verdere afbraak van
sociale verworvenheden zijn zaken die nu ook
weer gestemd zijn in de programmawet voor
1981. In extremis is het luik over de loonmatiging vervangen door een nieuw centraal
akkoord tussen de sociale gesprekspartners
en de regering. Maar de essentie is gebleven : de werkende bevolking moet inleveren,
n l . vrijwillig lonen matigen -zij het dan
met een soepeler formule dan in de wet was
voorzien. Ondertussen blijven de rijken
verder profiteren, de werklozen blijven in
de kou.
K.B. 25/12/80 verlaagt de uitkeringen voor
werkloosheid wanneer men geen gezinshoofd
is en langer dan twee jaar (verlengd met
drie maand per gewerkt jaar) werkloos is
vanaf 1 april 1981. Door dit K.B. krijgen
we de volgende toestand.
- gezinshoofd : 60% van het laatst verdiende
m loon : dwz maximum 21684 en minimum 17000
O frank.

V ER ZAD Eei/i^S V E ß S l/l
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7) Nog een kleine wenk aan de' VV. S.:
hoe kleiner het aantal leden hoe meer kans
op een goeie job in de vakbond..
de redactie

BESLUIT

Ter herhaling en voor alle zekerheid: er
is nog niets beslist en alles zit nog in
het advies-stadium.Ër zullen nog heel wat
hartige woordjes heen en weer vliegen.
Lees ondertussen ook nog eens de lezersbrief van Hans Blok op pag. 2.

Het bestaan van repetitieburo1s is te
wijten aan een nijpend tekort aan begeleiding en informatie. De Gentse student heeft (als hij het heeft) veel geld

over die luiaards
Sinds '73 nu al zitten we in een nieuwe
economische crisis. Met als voornaamste
kwalen toenemende werkloosheid en budgetaire moeijlijkheden.

WMF nv ALLE

- alleenstaande : eerste jaar 60% van het
laatst verdiende loon
tweede jaar (verlengd met
drie maand per gewerkt jaar] 40% van het
laatst verdiende loon
daarna minimum dopgeld van
11 .976 frank.
-inwonenende : eerste jaar 60% van het
laatstverdiende loon. Tweede jaar (verlengd met drie maand per gewerkt jaar) :
40% en daarna minimum dopgeld van
9581 frank.
Zo’n 32.000 inwonenden zullen op 1 april
1981 hun dopgeld met 3.159 frank tot
4.875 verminderd zien. En achtduizend
alleenstaanden zullen op 1 april '81
moeten rondkomen met 764 tot 2480 frank
minder.
90.000 vrouwen en 20.000 mannen zijn al
langer dan twee jaar werkloos. Zij vallen
dus vroeg of laat ook onder dit systeem.
Van die 90.000 vrouwen zijn er 84.500
niét gezinshoofd. En van die 20.000 mannen zijn er 8.000 niet gezinshoofd. Er
zijn dug tien maal meer vrouwen dan
mannen getroffen.
De wachttijd voor schoolverlaters van
meer dan 18 jaar wordt verlengd van 75
tot 150 dagen.
De commissie van advies bij de procedure
van uitsluiting bij langdurige werkloosheid wordt afgeschaft, wat betekent dat
je nu direct bij de arbeidsrechtbank in
beroep moet gaan tegen deze beslissing,
wat de zaak veel langer zal doen duren.
Verder worden de 10 geboden van De Wulf
doorgevoerd, wat een strengere controle
op de werklozen inhoudt.

Hartens heeft nu al aangekondigd dat er
nieuwe besparingen moeten komen, en wil
tegen Pasen nieuwe voorstellen kunnen
voorleggen. De patronaatsorganisaties
'willen de loonindexkoppeling loslaten.

5) Op lange termijn moet men streven naar
een credit-systeem waarbij men voor de
kandidaturen en de licenties een afzonderlijk pakket keuzevakken (+ plus de mogelijk
heid van de student om ook nog buiten dit
•pakket keuzes te maken) ter beschikking
stelt, die de student kan spreiden over
zijn twee kandidaturen -resp.licentiejaren. löor elke cyclus (kandidatuur-licentie)
heeft hij recht op maximum acht zittijden.
Zo'n systeem heeft nogal wat voordelen :
- de student kiest zelf de vakken die hem
interesseren en kan ze ook volgens zijn
eigen interesse spreiden.
Dit is natuurlijk erg moeilijk te verwezenlijken in faculteiten als geneeskunde
maar kan zonder veel problemen in bv. de
letteren en wijsbegeerte ingevoerd worden.
- De studiedruk neemt m.i. af. Je hoeft
niet noodzakelijk geslaagd te zijn voor
alle vakken die je in een eerste jaar aflegt. Je kan ze in het tweede jaar overdoen .
- in deze optiek word'je per vak beoordeeld. Het klooien met gemiddeldes,
vrijstel!ings- en voldoeningscijfers zal
tot het verleden behoren.
Een duidelijk nadeel is dat de mogelijkheid om dit systeem volledig uit te buiten
(nl. gebruik maken van twee maal acht zittijden) alleen aan de rijkere student toebedeeld is. Al kan je wel argumenteren dat
de student door de verlaagde studiedruk
meer mogelijkheden tot 'zelfstandige ontplooiing' krijgt, of maw in zijn eigen
boeltje kan voorzien.

De patroons willen de werkende klasse
doen betalen voor de crisis en ze
vallen daarin eerst de zwakkere groepen
aan: de jongere,gepensioneerde, zieke,
gastarbeider, vrouw.
We vinden dat het nu genoeg is geweest.
De laatste vijf jaar zijn de lonen bijna
niet meer gestegen, de koopkracht van
duizende gezinnen is gedaald, honderdduizenden werden werkloos (2/3 hiervan
zijn vrouwen, en 1 op 3 is jonger dan
25), geneeskunde werd duurder, op dopgeld en pensioenen werd belasting geheven.
Deze politiek, waarbij de slachtoffers van
de crisis nog eens moeten betalen door overheidsmaatregelen, moet gestopt worden.
Het huidig herstelplan moet ingetrokken
worden. Daarvoor is aktie nodig. Vrouwen
en mannen, jongeren, werklozen, gepensioneerden, wij betalen nu al jaren voor de
crisis. Na het herstelplan komen er nog
andere plannen. Dat kan alleen maar gestopt
worden door aktie in zo groot mogelijke
eenheid.
Op 7 maart gaat te Brussel de betoging
'vrouwen tegen de crisis' door. Werkende
en werkloze vrouwen, georganiseerd in de
vakbonden, arbeiderspartijen en de vrouwenbeweging willen de handen in elkaar
slaan tegen elke aanval op de verworven heden als vrouw en als werkster, deel van
de werkende klasse. Deze betoging wil een
bijdrage zijn tot het verzet van heel de
arbeidersbeweging tegen de huidige en
komende maatregelen van regering en patronaat .
Net zoals de vrouwen vormen ook de jongeren
een specifieke groep slachtoffers in de
huidige krisis. In de eerste plaats is 't
zeer moelijk om aan werk te geraken. Door
de overproductie-crisis weigert het patronaat nu te investeren, en als er dan nog
geïnvesteerd wordt komt dit zeker niet de
tewerkstelling ten goede ! De meeste investeringen zijn rationalisatieinvesteringen. Dit betekent dat nieuwe technologie wordt ingevoerd om goedkoper te kunnen
produceren, wat meestal betekent : arbeidsplaatsen uitschakelen. Dit brengt mee dat
het voor de jonge mensen, die pas op de
arbeidsmarkt komen bijzonder moeilijk
wordt om nog een gepaste job te vinden.
Vandaar het grote aandeel van de jongeren
onder de werklozen. Nu zijn er 150.000

uitkeringsgerechtigden op de 378.000*jonger
dan 25 jaar ; en dit aandeel neemt per jaar
toe. De regering heeft tot hiertoe de werkloosheid niet fundamenteel aangepakt. Men
heeft er zich toe beperkt een aantal maatregelen te nemen (al dan niet naar de jongeren toe) die op beperkte schaal nieuwe
arbeidsplaatsen scheppen maar geen VAST
werk bieden, en die veelal een onvolwaardig
statuur bieden aan diegene die wordt tewerk
gesteld. Zowel voor stagairs, tewerkgestelde werklozen als mensen in het BTK geldt
dat hun job tijdelijk is. Stagairs daarbij
verdienen maar 90% van het normale loon en
BTK-ers krijgen steeds de minimum-barema’s
en steeds genieten deze werknemers niet
van alle rechten.
In plaats dus van fundamenteel in ons huidig economisch systeem in te grijpen gaat
de regering nog proberen te bezuiningen op
de rug van de werklozen. Dit in essentie
door de werkloosheidsreglementering te verscherpen en ze strenger toe te passen.
Net als de jeugdwerkloosheidscommittees uit
de andere steden roept het Gents werkloosheidscommittee dan ook de jongeren op tot
actieve deelnamen aan de betoging van 7
maart. Na zeven maart kunnen we dan uitkijken wat de perspectieven zijn van een verdere jongerenmobilisatie tegen de crisis.
Op die dag willen we drie punten specifiek
beklemtonen : we verzetten ons tegen de regeringsmaatregelen tegen (jonge) werklozen
en eisen de intrekking van de K.B.'s
we verzetten ons tegen de
aanval op (jonge) werklozen door de verstrenging van de toepassing van de werkloosheidsreglementering en de willekeur
van de RVA en tenslotte
we willen een beleid tegen
de werkloosheid en niet tegen de werklozen.

7 maart - brussel - rogierplein - 14u30
gent verzameling - stpietersstation 13u
halve prijs op trein van 13.36u.

c. ra a r
Raar in het buitenland.Een stortvloed schri;
fsels van aspirant Raren overspoelde de redactie.Met moeite hield ze het hoofd boven
water en selecteerde de hiernavolgende.
Ze roept verder op uw diepste roerselen te
bliven neerschrijven om aldus een nieuwe
richting in de Nederlandse literatuur te
creëren: het Knobbysme.Laat Raar niet vallen ! Uit erkentelijkheid voor uw blijken
van genegenheid is hij bereid gevonden vanaf heden zijn wekelijkse rubriek vanuit zijr
buitenland te verzorgen.Hier de eerste
proeve.Geniet !

Meev details zijn me over het projekt niet
bekend. Maar volgt wat volgt. Inmiddels
verneem ik dat het zou gaan om een projekt
om het water mee af te hossen.
Humo zal er u wel meer over vertellen in
één van de volgende zoals ze ze zelf noemen
'onthutsende series'. Iedereen moet aan de
bak komen ook de sensatiepers natuurlijk.
Noa wat jolige Ker bovenop en afgerond met
een TV-gidsje en popbladzijden. fot slot
het wekelijks liedje. Ben je Belg meneer ?
Jamaan ken het nie bommen hooj ik is er
toch fen weg. Mojeggen gaan ik naaj Bjokdolf Surmanie, gaan soeken naaj de overblaafslen fen de pre atowm gefechten. Tot
kaak en set urn op jonges.

Het is zoetjes beginnen regenen. Ik vrees
dat ik in dit stukje buitenland mijn onderdak zal moeten zoeken. Baarle-Herton onze
laatste kolonie. Mooi en onontdekt. Hoeveel onder u bezochten deze parel, waar
spa-reine aan kan tippen ?
Toch heeft mijn maag het na 14 dagen zwerven lelijk laten afweten. Na enkele jaren
TBC degustatie in de Brug verteren mijn
maagvratten de buitenlandse pap niet. OK,
maar wat doe ik in dit stuk afoeleqen Zaïre ? Heel goeie vraag. Juist ik legde ze
in je mond, maar dit doet er niets toe.
Na de mislukte western van Delviejo inSpanje was mijn toekomst direkt science-fiction
geworden. De kolonel die me Dersoonlijk
uitoenodigd had om dekoratiespel der te worden (ik heb hier een wilde reputatie als
lintenvreter opgebouwd) placht me immers
steeds zijn Franco-belge te noemen.
Zalige man. Taktvol, slecht schutter da's
waar, maar hij was nooit lid van Action
Fouronaise.
In Frankrijk heb ik echter, nog voor Jan
Brusse, een primeur ontdekt. En geen beaujolais.
Na dp. aftakeling van de Concorde, getekend
naar een bekende neuzenrepubliek in het
land waar god woont,'le poisson'. Frankrijk spreekt er niet over men kent hem nog
niet. Ik heb niet de gratie van de laatst
vermelde foto's getrokken.

Paniek hooft niet langer gezaaid. Het
angstdier groeit in een hoek van de kamer,
het is brandend fluweel dat op kattepootjes
loopt. (Moeder verkiest bokkepootjes boven
cigavettes Russes). En 's nachts verdwijnt
de kleur van varens kaktussen en klimop.
En strakt zoemen muggen het puilend donker vol. En de hitte is nat van zweet en
ander vocht.
'I used t o ' zeggen de EngeIsen. Ik was
gewoon in leegstaande herenhuizen over de
glanzende zwart-wit tegels te glijden.
Schaatsen ijl en vederig. En het invallend
licht -glas-inloodraapjes- : heiligenfiguren worden op de rug van biddende mensen
geschilderd, wij penselen in vrede -is ijl
en schel en bijna beverig en de massieve
meubels hangen in de diepte van de vloer
en al wat doods is, houdt de adem in en
wordt stil.
Nooit zet ik er nog een voet binnen, allicht. Er wordt nog steeds kamermuziek
gepleegd op de eerste verdieping. Niet
speels, maar plechtig. Een statige vader
met zeven zonen stouwen een kamer eivol
muziek. Muzieknoten als eieren zo groot.
Met z 'n achten schieten ze mozart als een
vuurpijl de nacht in. Noggeen kastanjes
tegen de ramen.
Als ik dichter hij het witte huis kom,
dat nu als puin tussen mijn voeten ligt.
Het werd te gek : de heiligen stegen op
met een propeller-aureool en op retraite
wist ik : iedereen is heilig, alleen ik
niet, ik ben een recidivist en de bloedloze helden vielen stuk voor stuk van hun
pied. de stalle. En de behoefte schraapte
zijn keel maar ik vernam nauwelijks een
gekreun.
Op de grond schuiven ritselende regenwormen
ze paren met tegengestelde polariteit, 's
Morgens ben ik al evenmin insect. Allicht
past mijn pantser niet meer.
Daar moet verandering in komen. Overkomst
dringend gewenst.

Faul B.

Heel goed , doe zo voort. C. Raar.

De zaal was knokvol. De rook was als de
spanning. Te snijden. Vooraan stond ik
metreen megafoon : 'sexueel geperverteerden aller landen, vereningt u ! Gedaan
met de halfslachtelijkheid. Vanaf vandaag
gaan alle mannen in blauw (in perfecte
harmonie met het voltapijt op MAG-examenappertement boven de K.L.A.S.-spaarbank)
en alle vrouwen in roze (vlinder vrij).
Omdat democraten belangrijk zijn verplicht
ik u om me lief te hebben en na te volgen.
Weg met de frieten, fallussymbool bij
uitsteak van de belgen, weg met de kippenbillen. We gaan (em)b(r)iologisch rijst
a la hermafrodita vreten. '
De toehoorders ded.en dat al lang niet
meer, ze hadden meer aan een love-dn
gedacht. Drie duikboten bleven onverstoorbaar iedereen vastklampen voor een
partijtje strippoker, maar zelfs een sexy
eitje weigerde, omdat het dringend naar
de kapper moest om een bo derek-snit. Met
hen ging ik evenwel niet in de boot, ze
raakten kant nog wal. Van pui'e frustratie
ben ik me dan maar gaan aanbieden in de
grand-hazar. Als sinterklaas die mag immers
ongestraft met kleine jongens spelen.

een dikke smakkerd,
C.Rauwer
P.S. Verleden week zette Khomeiny me
schaakmat.

Eltien.

Existentieel rijmpje.
Enerzijds was er voor mij de keuzevrijheid
Anderzijds de logika van de situatie
Mij opgedrongen als de enige waarheid
Maar helemaal niet in goede relatie.
C. Raar.

Bij zijn geboorte was enkel het hoofd
eruit gekomen. Zodanig dat hij nu nog
steeds als hoofd leefd.e. Zijn moeder
wist niet of de rest er nog inzat. En
wilde het ook niet laten kontroleren door
de aanwezige dokters. Zo had zij haar
hoofd opgevoed. Eigenlijk kwam alles zeer
goedkoop uit, geen kleren en zo, maar toch
was het veelal pijnlijk als ze het meenam
naar de grand bazar. Op een hamleteske
manier l-'ep ze dan door de toonbanken te
zoeken naar rood aangestipte prodükten.
Het kwam zelfs zover dat de hoofdcassierster het hoofd Yorick noemde, waarbij
dit hoofd dan onverwijld het mannelijk
geslacht werd toebedeeld. Maar door de
band gilde iederen bij het zien van de
moeder en haar hoofd. Het was dan ook heel
normaal dat de plaatselijk directeur beide
de toegang tot de winkel ontzegde. Ze
mochten zelfs geen benzine meer nemen bij
de automatische pomp...
Lastig leven dus voor de moeder die haar
man verloor bij de geboorte van het hoofd,
maar ze had er meer gezelschap en genegenheid van dan haar sint-bemardus kat, die
ze in die tijd nog had. Die kostte haar
bovendien stukken van mensen, wat van het
hoofd niet kon gezegd worden.
En alhoewel dit hoofd noch praatte, noch
miauwde, het maakte toch kleine snuifgeluidjes en het knipperde enorm lief met
de blauwe oogjes. Voorts was z o ’n hoofd
practisch. Als ze naar de zee reden volstond enkel de helm, en een motorpak
dienden ze helemaal niet te kopen. Zomaar
met de helm achterop de Kwakasaki. En als
ze terug thuis kwam zette ze het hoofd op
de schouw, van waaruit het een overzicht
had op de leefruimte, de tv, de straat.
Toen het echter begon te regenen enkele
dagen geleden heeft ze het eten niet meer
in haar hoofd gekregen. En dit was het
eerste van een reeks ongelukjes, zo is
ze op een andere dag op haar hoofd gevallen, toen ze het op de weegschaal had gelegd waarna ze allerlei vuile woorden
naar het hoofd slingerde. Vandan af ook
heeft ze alsof er haar iets boven het
hoofd hing het hoofd laten hangen. Bij
het openen van het raam is er door de
tocht iets tegen het hoofd gestoten,
waarna het op hol geslagen is, het is
afgebold, het de benen heeft genomen...
Ze is het hoofd verloren.

Foto 1 De Gratie zelve
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Wat later ben ik een voedselmaaltijd gaan
verorberen. In de Bedeling van de Resteren
de Uitwerpselen afdeling Gent, in de brug
dan maar. 't Is erg. 't Is crisis en dan
zijn de studenten nog niet tevreden met
wat ze krijgen.
(in het gamma van de zwarte producten is
vanaf morgen recyclagebrood verkrijgbaar,
zwarte humor is uitverkocht.)
C. Staar

6.
Bloed.
0 nee, korte voorafgaande verwittiging:
wat nu volgt is geen aanklacht tegen de
koffieplantages in Zuid-Amerika, met de
schandalige winstverdeling ervan, en over
de Westerse branders en zo, en het bloed
dat er al gevloeid is wegens een massale
opstand tegen die praktijken.
Dus: nee,
koffie en bloed op die manier niet verbinden. Mijn engagement reikt slechts tot
mijn navel. Als ik schrijf.
Bloed.
Tussendoor: eigencitaat. De navelkijker
liet zijn blik zakken en moest bekennen:
wat een wereld tussen onderbuik en bovenbuik.
Bloed.
Dus geen Zuid-Amerikaans bloed, mijn eigei
bloed.
Mijn bloed is namelijk bruin.
En ze zeggen dat het van de koffie is, en
dat ik daar maar wat minder moet van drinken, want dat is toch niet normaal, en je
kunt toch beter normaal zijn, mens onder
de mensen, en dus stop er maar mee, misschien komt het dan nog goed dat bruine
bloed, het hoort rood te zijn, bloedrood,
zoals ze vroeger zeiden.
En dan zeg ik altijd, in a very lazy way,
sterven moet ik toch !
Kaar dat zinnetje ga ik eens moeten veranderen, want ze gebruiken het nu voor roken
ook al.

.
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Foto 3 Le Poisson draait voor de
wachttoren.

Voor het laatst samen op de betonnen startbaan. Ik legde mijn handen op zijn schouders en kuste zijn voorhoofd.
'Cee ' zo
sprak ik 'pas op in Iran. Pas op voor de
Khomeiny-aanhangers. Heb je je genitaliën
gewassen ?' Hij knikte.
’Khomeiny haalt
31 maart niet ’ zei hij met een traan in
rechteroog.
C. Raar wou er bij zijn als Khomeiny stierf
en bovenal hij wou ook gegijzeld worden,
voor gebeden, over geschreven.
Zelfs de BRT ...
'Zal je een mis laten opdragen' zo vroeg
hij.
Hetgeen ik beaamde. Een gezongen met roland als koster.
Wild huilend zocht hij steun aan mijn revers, maar vermande zich.
'Si quelqu'un
le demande, je le dirai. ' En bij deze
laatste monumentale frase sprong hij op
de trein.
'Leve ... ' riep hij nog maar
toen kwam de stationchef hem uit de wagon
halen.
Of hij morgen eens wou terugkomen.
Vandaag was het staking.
Overigens ben ik
Van mening dat niemand onvervangbaar is.
Daniëlle M.
P.S. Pat Viaene
en Rik S. hebben als teken van r >uw
hun haar zwart laten verven.

Foto 2 Close-up van le poisson.
Gestroomlijnd en Ekonomisch. Net naast de foto (links) de benamina.

.

Een aantal stakkers hield een betoging,
stakers die thuis geen olie meer hadden
om op het vuur te gooien en dat dan maar
elders gingen doen. Hartverwarmend was
het niet, maar ze zullen er geen koude
voeten aan overgehouden hebben. Eén pintje
ja, mét bier, want met de cri....
Ondanks de rode vlaggen die dapper wapperden bleven due agenten stierlijk in hun
c^mbi 's zitten. Waarrnn staken die mannen
eigelijk, ze moeten toch niet klagen, ze
hebben op de radio toch gezegd dat de
grote inkomens nu ook gaan bezuinigen !
Ze gaan ook inleveren. Hun oude briefkes
van honderd, zeker, hoor ik daar al iemand zeggen. Goed zo, een kus van de bank
en een juffrouw vooruit.

WINT DRIE PINTEN !

Anoniemand.

Mijn postduif heeft weer vergeten de
krant'te halen. Ik weer mijn dagelijkse
portie geweld en agressie op mijn medemensen moeten uitwerken. Of misschien is
er ergens een voordracht vanavond ?
De laatste keer dat ze het vergat, was
het wel noodlottig. De trams en zo staakten, en tsja, dan rijden ze niet. Dus ik
's morgens naar de tramhalte, blakend van
onwetendheid en maar staan wachten op de
tram. Het weer eens een van die dagen, dal
ik 's morgens klaarwakker ben, maar vlak
daarna niet meer. Bijgevolg stond ik daar
zo te luisteren naar de echo 's van de
liefmans van gisteren, die later op de
dag op mijn maag zou gaan liggen om wat
te bekomen.
Plotseling zei een klein stemmetje in mijy
hoofd : 'tiens, weinig volk vandaag'. Ik
dacht al dat mijn Uber-ich zo vroeg nog
niet actief kon zijn, toen een struise
fietsster mij al fietsend -hoe kon het
anders- toeriep : 'de trams staoken, ze
raaie nie vandoage ! '
Zoals voormeld was ik dus nog niet volkomen toerekenbaar, zodat mijn instincten
mijn voeten bewogen tot ik aan de bushalte stond. Afin, na enkele minuten kwam
mijn vermoeide geest tot de finale konklusie dat de bussen ook wel zouden staken, en er daar dus ook geen vis te vanger
zou zijn. Ik besloot dus maar kot-waarts
te keren.
Nu is geweten een raar ding, zodat ik na
een korte stonde mijn stalen ro(e)s(t)
zadelde en in galop naar de dagelijkse
plicht reed.
Ware het niet dat Boudewijn besloten had,
dat flikken ook 's morgens het verkeer
moeten regelen, dan was ik nog op tijd
geweest, maar ik was mijn naam vergeten
en de brave kindervriend wou geen procesverbaal opmaken zonder mijn naam erop.
Toen ik eindelijk op de plaats van bestemming was aangekomen, bleek dat ik
maar één les had die dag, en dat die dus
al voorbij was. Toen ik bleek en vermoeid
(van resp. de liefmans en de fietstocht)
de terugweg aanvatte, werd ik gelukkig
getroost door een zendelinge van de orde
van de zaligmaker dat alles tot meerdere
eer en glorie van god -allelujah- strekte
en dat de heer mij zou belonen voor mijn
doorzetting.
Ik ben nu atheïst.

hyppoliet

Op dinsdag 27 januari ging een delegatie
van studenten uit verschillende richtingen
( geschiedenis - Kunstgeschiedenis - germaanse - rechten - ekonomie - psychologie )
hun Klachten ovdr bepaalde proffen bij de
rektor deponeren. Zij eisten daar een sank
tiesysteem om achter deze al lang aanslepen
de toestanden eindelijk een punt te kunnen
zetten. Trouwens, naar aanleiding van een
proefenquête [ onder 2000 kandidatuursstudenten ), heeft de rektor op de RvB moeten
beloven zo'n voorstel uit te werken. De
resultaten waren namelijk at te gortig !
Na herhaaldelijk vragen is bebleken dat de
rektor die belofte nog altijd niet nagekomen isj daarom besloot het Regionaal Aktiekomitee voor een Sanktiesysteem ( het RAS )
zelf een ontwerp te maken :
- Door het speciale rijksstatuut van het
personeel hier aan de unief [eens benoemd,
altijd benoemd) is het enkel mogelijk sankties te treffen_bij bevorderingen [ een
mager beestje dus ). Dan moet namelijk
rekening gehouden worden met ée wetenschap
pelijke waarde van de persoon in kwestie,
d.i. meestal de grote van de waslijst publikaties, de waarde van zijn onderwijs
( wat bijna altijd verwaarloosd wordt )
en zijn anciënniteit. Het RAS vindt dat
in het vervolg alle drie deze faktoren op
gelijke voet gesteld moeten worden, maw.
wanneer één van die voorwaarden niet nageleefd wordt, gaat de bevordering niet
door.

Verder kan bij uiterst ernstige klachten
het dossier van de overtreder doorgestuurd
worden naar de minister, die in principe
benoemd maar ook kan ontslaan. Verder
vindt het RAS dat enkele flagrante zaken
speciaal bestraft moeten worden :
het afnemen van eksamens in kompetitie
het niet uitgeven van een kursus
een student meer dan twee uur na het
vastgestelde tijdstip ondervragen
een groot verschil in moeilijkheidsgraad tussen verschillende groepen
bij schriftelijke eksamens

Dit voorstel werd ingediend voor de Onderwijsraad van 13 februari laatstleden. Een
orgaan dat onderwijsproblemen aan de unief
bespreekt en advies uitbrengt aan de RvB.
Ondanks zijn formele belofte heeft de rektor dit punt niet op de agenda van die
raad geplaatst.
We houden jullie verder op de hoogte,

graffiti van de week

het RAS

VUILBAK

III1 • llllIIIil‘II•:

CERCLE- De waarde van zijn onderwijs zou dan enk'
el en alleen kunnen bepaald worden door
een tweejaarlijkse enquête onder de studen
ten naar de navolging van de gedragskode
en de pedagogische kwaliteiten van de les
gevers ( ook de assistenten ). De volgende sankties moeten getroffen worden bij
een welbepaald aantal klachten die één
keer herhaald worden in een periode van
zes jaar :

W wetswinkelfuif op vrijdag 6 maart om
:$:* 21.00 uur ... een anti-faillietfuif
F Q iE T e rt

ner

nos

s ec s

;:•$ELCKERlTK9 maart :19.3 0 : ekonomie
20.00: gezondheidszorg
20.00: welzijnswerk
giglO m a r t : 09.30-16.30: werklozen fotocursu:
20.00: De Morgen met Pol Gposens
Ijiji;:
20.00: film 'la gamin-là ' Bland.
:•:$?
20.00: politieke virming
jijS-ll maart: film 'projet N' Blandijn (20.00u)
|S12 m a r t : 20.00:derde wereld
20.00: panorama

het weigeren van een bevordering van
docent tot hoogleraar
het weigeren van nieuwe leerstoelen en
nieuwe vakken
het weigeren van een bevordering van
WPer naar OPer
het weigeren van de toelating voor het
langer lesgeven dan de pensioenleeftijd

p V E R T I K A A L ---------------------------------lx cursus stupido: 5,6,7 m a r t telkens om
P 21.00 uur

"Hoop !
(▼
o o r sle c h ts lo o fr)
Onder het motto Nederlands hoop zendt haar
zonen uit', wordt Gent volgende week overspoeld met haar afstammelingen.

D&POT
SCHAFT

TONEEL
SYMPTOOM--------------------------------première op zaterdag 7 maart van " Dood
't gewone of de oorlog '14-'18 ( over
jongeren tussen 14 en 18 jaar )
op 7,14,18,27 maart telkens om 20.00 uur
Gewad 5, Gent

manndag 9. 3
varkensgebraad met princessen
ambassadeur met tuinkers
dinsdag 10.3
kip met jagersaus (hali ! halo ! de jaâgers
cassoulet met spek en worst

ARENA-----------------------------------

woensdag 11.3
bonensoep
varkensblanket met erwten en wortelen

I love my wife: 6,7,11,12 maart telkens
om 20.30 uur
NTG---------------woyzeck
van Georg Büchner (1837)
regie : Ulrich Greiff
decor en kostuums :
Wolf Münzner
belichting : Jan Gheysens
vertaling : Hugo Claus

-
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ARCA-------------------------------------v r i j d e en zat. 7: laatste voorstellingen
van L de huisbewaarder '
na.9, di.10, woe.ll, do.12: laatste voorstellingen van 'de apologie van Socrates'
steeds om 20.00 uur

VOORUIT-------------------------

donderdag 12.3
uiensoep
hesperol met selder in tomatensaus
lever provençale

Vooreerst In zaal Vooruit Freek De Jonge
met de Tragiek , lachen geblazen dus.
Tweeds Circus Stupido. Ofte alom geprezen
als zijnde Vlaanderens Hoop In Bange Dagen.
Nu dus .Twee kerels maken theater Vertikaal
onveilig op donderdag 5, vrijdag 6, zaterdag
7 maart met hun produktie WIJ GAAAAAAAN.

Of u gaat hangt van uzelf af maar dit
vlaams-nederlands duo heeft een interessante
waslijst teaterresensenten kunnen overtuigen
Hun single kan je horen in de studentenresto's en het zal u niet verwonderen als wij
eraan toevoegen dat niemand anders dan Bram
Vermeulen de muziekproduktie op zijn naaam
heeft staan.
Alain Mazijn en Hans De Booy hebben niet enkel de klasse meegekregen maar bovendien de
pers en theaterbureau Spiraal (dat ervoor
verantwoordelijk is dat wij jaarlijks een
handvol Nederlanders te zien krijgen).
Zal Vlaanderen dan toch nog Cabaret krijgen?

Ingang 150 of 125 en voor zij die langs
lopen in het studentensekretariaat ( brug)
of de Oxfam wereldwinkel en er een KKtramkaart kopen slechts 100 fr. Keuze te
over dus.

-----Centraal Amerika Tweedaagse-

woensdag 11.3
12.00 uur overpoort
- Tentoonstelling met affiches en foto's
in verband met centraal amerika
- diamontage over El Salvador en Nicaragua
-Stand met info over centraal amerika
20.00 uur blandijn
...DEBAT...
- sprekers: d. coens (ontw. samenwerking)
j. de plancke (pres. l.a. sem.
leuven)
j. kruithof (prof rug)
p. geraert (el salvadorcomm.)
donderdag 12.3
12.00 uur överpooft
- tentoonstelling met affiches en foto's
in verband met centraal amerika
- diamontage over El Salvador en Nicaragua
12.00 uur brug
- stand met info over centraal amerika
20.00 uur zaal ruuwaard vrijdagmarkt 9
FILM
"EL PUEBLO VENCERA"
FUIF
vrouwen tegen de crisisbetoging te brussel 7 maart
verzameling st pietersstation 13u
halve prijs

FILM
SK00P------------------------------------zaal 1:-High and Low Kurosawa
-The Last Detail Hal Ashby ( net
Jack nicholson )
zaal 2:-... verlenging ...
-Fingers J a m s Tobback
SP'er !)

(niet die

COMMERCIEEL CIRCUITcalypso

capitole
century
m j estic

savoy
select

close encounters
le dernier metro
life of brian
tapage nocturne
slaughterhouse 5
superman II
herbie goes bananas (dolle kever)
caligula
waterschapsheuvel
de blauwe lagune
les sous doues
la cage aux folles II

vrijdag 13.2
seldersoep of pap
witte koolvis (?) met spinazie
broodvlees met bloemkool
SOBERE MAALTIJD------------------------KUC organiseert een sobere maaltijd als
steun voor el Salvador. Hiermee willen
ze de families die het hardst onder de
repressie lijden bij staan, elke vrijdag
voor 55 fr. soep en brood : kortrijksepoortstraat 160 in gent tel 091/25 35 12

Een heugelijke konde van de stoere bonken
van de schamper-redactie.Deze week kwam
de allereerste redacTRICE deze (tot dan
toe) macho-club vervoegen.
Schamper bereidt zich voor op inteelt.
U, die ook de groeten wil doen, kan m e werken op de volgende redactievergadering:
maandag 7uur in de brug eerste verdiep.
Dag mama !

Freek de Jonge in 'De Tragiek'
woe.ll,do.l2 zo rond 20.00 uur

8
schamper

