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ANTI - APARTHEIDS
ACTIE
Velen hebben zich zowel in Gent en omstreken als
in Vlaanderen a k t i e f ingezet om informatie door
te spelen over het apartheidssisteem in Zuidel i j k Afrika, om demensen te se n s ib ilis e r e n rond
de praktijken, toegepast in het Vorster-regime.
Tevens hebben z i j g eijv ert voor de v r i j l a ti n g
van de p o litiek e gevangenen in Zuid-Afrika, en
de opschorting van het Kultureel akkoord België
Zuid-Afrka. Zij riepen op voor de
aan de
bevrijdingsbewegingen.
Daarnaast werden de volgende eisen van het VAAF
naar voren geschoven : Stop emigratie en t o e r i s me naar Zuid-Afrika; Stop de handel met en de
investeringen in Zuid-Afrika; Stop de wapenleveringen o f licen cies voor Zuid-Afrika.
Dus een hele reeks van gerechtvaardigde eisen
om het Vorster-regime a l l e hulp te ontzeggen
in het onderdrukken van de meerderheid van de
bevolking.
Sorrmigen gaan a f op de deelname van de mensen
aan de anti-apartbeidsbetoging om het succes
van de aktie te meten. De impakt van een aktie
op de opembare mening is toch zomaar n i e t gekorreleerd met een aantal betogers. Het belangr i j k s t e is dat de doornee-burger zich bewust
zou worden van de iirmoraliteit van het toegepsste s'.stfcem z e l f als van de belgiese bijdrage
to t een derg elijk te haten so c i a a l- p o l i t i e k
stelsel.
Enkele duizenden trokken door de straten van
Antwerpen en skandeerden de gestelde eisen opdat
het o p l i t i e k geweten van België zich zuiverder
zou o p stellen ; z i j riepen op om het verzet in
Zuidelijk Afrika met de daad te steunen.
Vanop het Sint-Jansplein vertrok de lange s l i e r t
doorheen de straten van de great old. Iets voor
de Meir vernamen we dat we op een tegenak tie, georganiseerd door de f a s c i s t i e s georienteerde en
agerende VMO, allen wel gekend, konden rekenen.
Dat hadden we al op voorhand vermoed. Want VMO
steunt ten volle het apartheidssistben en bestempelen het blanke ras a ls het ras van de
Übermensch.
Op de Meir stond een troepke van een goeie v i j f t i g VMO-ers die een ware provakatiehouding aannamen. Ze brachten de Hitler-gnoet en hieven
een spandoek de lucht in met de slogan ‘Solida-
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en geen aparte scholen zonder banken
de rivieren van ons land, de bergtoppen
het strand
ze zijn van jouw, j i j wordt n ie t meer genegeerd
schreeuw woede, vrijheidskind.

Dus al bij al een geslaagde aktiedag, waarbij
de afwezigen weer eens ongelijk hadden.
Tot s l o t nog enkele rijmpjes en slogans :
Vorster, pak je biezen, er v a lt n i e t meer te
kiezen, j e t gaat de s t r i j d verliezen.
band vastgelegd, evenals het f o u iller en van
Het kultureel akkoord verbergt de massa-moord,
een tegenbetoger. De standaard publiceerde
gooi het overboord.
een foto van het f o u iller en ener ‘ a partje 1
Vorster pleegt geweld, met ons geld.
op de frontpagina, terwijl er verder met haast
geen. woord gerept werd over de eisen van de be- Stop de apartheid - Steun het verzet
toging.
Of zijn de eisen weerom eens n iet van Rascisme, Fascisme, Apartheid - NEEN
a l l e betwistingen ontdaan? Andere kranten gaven Blank en zwart n i e t apart!
Eenheid in de s t r i j d Internationale s o l i d a r i wel meer aandacht aan de anti-apartheidsaktie
teit.
in casu de betoging.
WAT IN GENT OPVIEL

WETSWINKEL
KRAAKT
LEEGSTAAND
HUIS....

DE SOLIDARITEITSAVOND.

Het is een i l l u s i e van te denken en te beweren
dat ieder nuchter denkend mens zich tegen de
aparthe idspolitiek verzet. In de verste verte
Na de ontbinding van de betoging iv de kontreien i s dat het geval n ie t . Bij diskussies en kranvan het Beursgebouw, konden de betogers een hap- tenverkoop is mij dat overduidelijk geworden.
je r i j s t naar binnen werken om nieuwe krachten
Sommigen verwijzen direkt uaar de apartheidsop te doen. ONgeveer Duizend vijfhonderd mensen toestanden ( s i c ) in Vlaanderen en durven beweren
namen deel aan de so lid a riteitsa v o n d , welke in
dat het in Zuid-Afrika zeker n ie t erger i s .
het Beursgebouw doorging. Het programma was v o l- Steeds komt een groot deel aandraven met argudoende gestoffeerd om te boeien. Volgens mij
menten, om hun eigen o v ersch illig h eid t e kamouwaren er toch enkele u its c h ie t e r s die t’e zaal
f leren , namelijk dat je slech ts over de to eenthousiasmeerden nl het koor Morgenrood , de
stand in Zuidelijk Afrika een uitspraak kan
spreker van het ANC, de overkoepelende b ev rijdoen wanneer j e er geweest bent. Al diegenen
dingsbeweging, en de groep Tierra de Fuega.
die dat door dik en dun s t e l l e n , raad ik het
In belendende zijbeuken werden diskuss ies geboek 'Je hoeft er n i e t geweest te z ijn ' ten
voerd onder de aanwezigen over a l l e r l e i zaken.
zeer ste aan. Het bevat een analise van de aVoornamelijk situeerde zich dat rond de verpartheidswetten door een Amerikaans Hoogleraar
schillend» stand die in het gebouw opgetrokken
in Recht. Zijn konklusie is verbijsterend :
waren. Oxfam-Wereldwinkel v iel degelijk op,
de volled ige wetgevend i s mensonterend en in
vooral door de verkoop van Algerijns sinaass t r i j d met de rechten van de mens.
appelsap aan een demokraties p r i j s j e . Om het
Samengaand met dat schijnargument i s het v o llekkere vocht eens te proeven, wendt u kot de
gende. Het l a a t s t e jaar Diergeneeskunde had
wereldwinkel.
van een Zuid-afrikaanse u n i v e r s i t e i t een u i tStefaan Vandenbrempt bracht enkele stukjes u i t
nodigng ontvangen om het land te bezoeken.
het programna van Mayibuye, in het neder!ands
Tussen haakjes kan ik eraan toevoegen dat ZA
naar voor. bv
een tekort heeft aan Peerdepieten. Wat constaVrijheidskind (James Matthews)
teer j e dan? Bij een steiming over het al of
n iet reizen naar ZA is er slech ts een iemand
vrijheidskind
die
n iet bereid i s mee te doen, gezien de
jouw negeerde men te lang
schandalige toestanden in ZA. Lees daarbij
vul je lwngen en schreeuw woede
stap naar voren, neem waaroprje rech t hebt
dat het r e i s j e de l u t t e l e som van 22000 fr kost
aan iedere student. En dan maar subsidies vragen
J i j zal n ie t opgroeien
aan het Fakulteitenkonvent en het patrimoniumom-aan te kloppen «p de achterdeur
krediet. Nu b l i j k t het dat het bedrag reeds to t
voor jouw zal er geen t rein reis
17000 verlaagd i s , dank z i j inkomsten van TD's.
derde klas zijn omdat de wet dat wil
Toen reeds weraen
steenscherven in de be- Haast geen student die over zo'n zaak z ij n stem
laat horen.
toging gegooid. Een meisje werd dan aan het
Bij een aanvraag in een vergadering van het Fakulhoofd gewond.
teitenkonvent
om een bus te financieren naar
De VMO-ers kregen z e l f s de ruimte tregemeten
aanleiding van de anti^apartheidsbetoging in A'pen
van de flikken om op het voetpad mee op te
komt de vertegenwoordiger van de Diergeneeskunde
trekken met de betoging, totdat ze u ite in d edirekt aandraven met het argument dat het b e trefl i j k op het einde van de Meir tegengehouden
fende konvent n i e t aan p o l i ti e k mag doen. Hij
werden. R elle t je s tussen betogers en VMO-ers
werd daarin bijgetreden door nog andere mensen.
zijn er n ie t geweest, mede dank z i j de goed
Je opmerking dat het FK vorig financieel en mofunktionerende ordedienst. Op de Groenplaats,
reel de aktie tegen de Financieringswet steunde,
waar de betoging normaliter ontbonden ;:.oest
alsook de verkiezingen voor de verschillen de
worden, hadden de VMO-ers zich opnieuw gegroepeerd. Dat bewijst dat ze nogal v rij spel kre- raden, noemde h ij n iets ter zake doend.
Beseft hij dan verdomme n iet dat hij z e l f aan
gen van de ordehandhavers. Ditmaal werden e i e p o l i ti e k doet door naar ZA te reizen, om een
eren aan het arsenaal projektielen toegevoegd,
bezoek
te brengen aan een u n iv ersita ire i n s t e l naast stenen en voetzoekers. Toen het al te
ling en aan het Kruger Park. Dat h ij geen kans
gortig werd, werd er inggecrepen door de ordezal krijgen de zwartenwijken te doorkruisen,
macht.
de mijnen te bezoeken, de fabrieLei; tijden s
Bij dat a l l e s kunnen we enkele markante vastde werkuren t e doorlopen, zal hem waarschijnlijk
st e l l i n g e n maken:
n iet deren. Zij gaan immers maar naar ZA om
Ten ee rste dat de ordehandhavers veel te veel
misleid door de propaganda van de ZA ambassade
toegegeven hebben aan de tegenaktie-aanhangers, en volhardend in hun eigen denkpatroon aan s i g h t cfr het gebruik van de voetzoekers, het gooien
seeing t e doen. Den dikke vette t o e r i s t zullen
van stenen, het meetrekken met een Toegelaten
ze daar gaan uithangen.
betoging, de mogelijkheid om een tweede keer
Anderen vinden het sisteem van gescheiden ontongelimiteerde praktijken toe te passen en z..
wikkeling als het meeste gunstige voor de ontwikkeling van de beide rassen , opdat ze o o it
Ten tweede de deelname van leden van Alternato t eenzelfde beschavingspeil zouden komen.
t i e f , in concreto van SARUG (Studenten werkgemeenschap A ltern a tief aan de RUG), aan de aktie Men s t e l t daarbij dus im p liciet dat da zwarte
bevolking geen normaal beschavingspeil bereikt
van VMO.en konsoorten.
h eeft..
Maar wie heeft de zwarte kuituur naar
Een paar dagen voor die betoging hadden leden
de knoppen geholpen?
van Sarug reeds de l e f om pamfletten van de
VMO u it te delen.
Het VNSU p l e i t voor een gelijkwaardigheid van
Sarug kan dat nu allemaal ontkennen, maar t i e n - a l l e mensen, maar dat impliceert n i e t , aldus
ta lle n mensen hebben de 'g a stjes' van Sarug
hen, dat men de gelijkheid van a l l e mensen
kaas gegeten hebben.
herkend. Een ervan was z e l f s nog de ergste
dient nate streven.
Met honderden werden de voetzoekers tussen de
Provokateur. En dan maar op Vergaderingen
J u ist a l s o f men gelijkwaardigheid onder a l l e
betogers geworpen. Wat normaal n ie t mag, l i e t
weer komen aandraven dat men met bewijzen op
mensen kan bereiken door de ongelijkheid in
ta fe l dient t e komen. En wel er zijn f o t o ' s
d e p o l i t i e en de rijkswacht wel toe.
stand te houden.(VNSU = Vlaamsnationale Studend ie dat zeer duidelijk i l l u s t r e r e n .
unie) Om meer te weten te komen over de idenNa de betoging zijn er nog mensen hardhandig
Binnenkort zal Sarug op vergaderingen van het
t i t e i t van die mensen verwijs ik naar de numaangepakt door de VMO en zijn kliek , cfr BPA
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mers tien en e l f van de Rooje Reu, het blad
b u lle tin vanbegin maart. (BPA s t a a t voor Bevrijdat
z
i
j
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opdat
'verdraagzaamheid
zou
van VVS, de Vereniging van Vlaamse Studenten.
dingsPersagentschap).
heersen'. Het misleidende karakter van de
Iedereen zal intussen al lang door hebben dat
naam A ltern atief en het t i j d s c h r i f t j e is h ie r Ten derde de berichtgeving die zeer u i te e n lo er nog een lange weg af te leggen i s . Maar
mee ook d u idelij k g esteld . Het werd verdomme
pena was. ue t e l e v i s i e had uiteraard direkt
wij zullen gezamelijk doorgaan opdat het rahoog t i jd dat mannetjes van A ltern a tief onthet beeld van de charge van de ordemacht opde
cisme, het fascisme en de apartheid t o t in
maskerd werden, door een grotere groep van
hun oorzaken uitgeroeid worden.
studenten en vaderlandslievende burgers.
NEEN AAN DE APARTHEID Geeraert Paul

beiders en het Uijkgezondheidscentrum
'De Sleep' gingen op dinsdag 8 maart
in de Lange Steenstraat over tot de
bezetting van één van de vele leegstaan
de huizen in Gent.Daarmee wilden ze
protesteren tegen de in Gent gevoerde
woningpolitiek,de grondspekulatie en
de schrijnend mensonterende omstandigheden waarin -vooral Turkse - gastarbeiders gehuisvest zijn.
Het begon allemaal met klachten die de
uetsuinkel ontving van bewoners uit de
Rodelijvekensstraat.Dat is één van die
steegjes die,niet meer goed bevonden
voor Belgen,dan maar aan Turken worden
verhuurd.Kleine 2-kamers-huisjes (waarbij in verschillende huisjes de bovenste kamer onbewoonbaar is wegens lekken
in het dak of instortgevaar) waarin 4
tot 8 mensen alles met elkaar te beleven krijgen.
"De Turken zijn dat nu eenmaal gewoon"
zegt men'.'Ook in Turkije leven ze zo".
"Ze willen niet eens een ander huis"...
Uie met hen praat hoort wel een ander
verhaal.Hen worden - zoals studenten
ook overigens - de goede,hygiënische,
niet-vervallen huizen resoluut geweigerd.
De self fullfilling prophecy...men zegt
dat je vuil bent,men geeft je een vuil
huis om in Belgie vuil werk te komen
doen,en ziet:je wordt inderdaad vuil...
Talrijk zijn de Turkse families die
maar al te bereid zijn meer geld neer
te tellen voor een wat comfortabeler
pand.De uitgaven die ze na moeten doen
voor de talrijke ziekten van hun kinderen ,kompenseren een hogere prijs.
ER STAAN IN GENT 4000 HUIZEN LEEG.Te
verkrotten.Voorwerp van grondspekulatie
en Ameslinkse zwendelpraktijken.
De aktie heeft niet tot doel misplaatste retro-romantiek in het leven te roepen.Al valt er veel te zeggen voor het
sociale leven in een belluik - alles is
beter dan een appartement - men kan
moeilijk ontkennen dat de Rodelijvekensstr&at best zo snel mogelijk gr,ondgelijK
gemaakt wordt.De verhuurder heeft de
laatste jaren zijn huisjes bewust laten
verkrotten - het was de grond die hem
interesseerde - zodat herstellingen op
volledige herbouwingen zouden neerkomen,
Dat zijn de weinig praktische huisjes
niet waard.
Alleen wordt gereageerd tegen het feit
dat men de Turken door de verkrotting
uit hun huizen dwingt om ze tenslotte
in een nieuw Rodelijveken te proppen
tot ook dit weer afbrekenswaardig is.
Dit is niets minder dan een vorm van
RACISME !
Om 10 uur de volgende dag werd de bezetting van het huis opgeheven.Toen
trok een delegatie naar het stadhuis
om er een onderhoud
met
Placide te hebben over het gemeentebeleid inzake urbanisatie en gastarbeid.
Het komt er vooral op neer de gettovorming tegen te gaan die mogelijke
polarisaties tussen autochtone en vree;
de bevolking zou kunnen teweeg brengen
In tijden van crisis grijpt rechts
zoiets maar al te dankbaar a a n „ ,

OVER GESCHROKKEN POLITICI EN OVER HET BROUWSEL
VAN DE CVP....
Niets is zo plezierig sis een kongres over een doodserieus
onderwerp dat in de meest volstrekte wanorde eindigt. Het
leukste daarbij is dat de zaal erin slaagde het paneel gewoon te vloeren, vooral dan als dat paneel bestaat uit
politiekers die ook eens hun mening over het kongresprobleem
gaan geven. Eigenlijk volkomen misplaats leedvermaak; wij
hadden gehoopt dat die mensen er toch iets zouden van terechtbrengen, we dachten dat het een politiek probleem was, dus.
"Rechtshulp", het onderwerp van het vrg-kongres te Leuven,
vnorwaar één schoon initiatief.
Na onteerde referaten Bn
diskussie in groepjes, in de zaal, met heuse grote advokaten
en nog van dat moois besloot het geheel met een konfrontatie
van onze belgische politieke partijen versus de kongressisten.
Alle partijen hadden hun experten gestuurd; behalve dan de
liberalen, die hebben blijkbaar al genoeg aan hun dienstbetoon. Piet Vermeylen, bsp, lag languit in zijn zetel te ge*nieten van al die drukte die jonge mensen toch kunnen maken
rond een probleem dat niet kan bestaan. Het leek hem allemaal zo moeilijk, trouwens advokaten zijn er toch nn*' en er is
zelfs ooit een bsper minister van justitie geweest
Voor de cvp-er was het allemaal vrij eenvoudig,want,
(eerste stelling) advokaten zijn nog zo duur niet en ^tweeoej
er bestaan coo's en pro deo's en (wie had het kunnen denken
en vierde stelling) we gaan dat allemaal veranderen en zelfs
verbeteren uant het komt van ons en (vijf) het kost véél véél
geld, het is een klein beetje voor later zou ik zeggen.
Toen vroeg de zaal hoeveel drieduizend nieuwe rijkswachters
kosten en ook de dertig miljard vloog door de lucht.
De vu'er was er ook, hij deed zijn uiterste best héél sympatiek te doen, plagieerde de grote voorzitter en sloeg nagels
met koppen, maar dan wel in de lucht. Hij slaagde erin nog
minder te zeggen dan de bsp, die was tenminste duidelijk.
Eén lichtpunt, hoe kan het ook anders,: lef Turf van de KP.
Hij begon zich te verontschuldigen géén jurist te zijn en
er echt niet zoveel van af te weten, dan begon hij gewoon
te vertellen wat we van die andere gasten hadden verwacht.
Het ging echt niet zo ver, het koR allemaal terecht in de
verzorgingsstaat van de ceeveepee; maar er zat zinnige
praat in; hij had het over gratis rechtshulp, over eerste
lijnshulp, over sociale aksie, enz... Het deed ietwat
potsierlijk aan toen hij eindigde met een oproep om
samen eens dat probleem onder de loupe tenemen; hij was
verdommee de enige die wist waar het om ging.
Blijkbaar heeft die konfrontatie toch nog iets opgeleverd.
Elke partij beloofde om ter meest aandacht te schenken aan
de rechtshulp. De VU was de eerste partij die, naar aanleiding van de bespreking van het wetsvoorstel i.v.m. de
nieuwe bentra's voor maatschappelijk welzijn, een konkreet
voorstel formuleerde. Het werd niet aangenomen, de cvp
was ondertussen zelf bezig en zoiets moest toch uit hun
keuken komen. Het voorstel kwam grosso morio neer op het
inschakelen van juridische hulp in die centra's.
Ondertussen was de studiedienst van de cvp, het Cepes,
bezig een voorstel tot verbetering van de rechtshulp
uitgewerkt. Tot nu toe weten we er bitter weinig over;
af en toe komt er, indirekt, informatie door die niet te
kontroleren valt. Normaal had, bij de bespreking van de
justitiebegroting 77, het voorstel moeten ingediend worden. Dat is niet gebeurd, we beschikken dus ook nog niet
over de tekst van het wetsvoorstel.
Grof geschetst :zou het hier op neerkomen:
(l)een hervorming van het pro-deo systeem
-de bedoening zou minder formeel gemaakt worden
Het bureau zou buiten het justitiepaleis gebracht worden,
ergens in één of ander gezelliger ding, de CCMU's bvb.
Het bureau zou zetelen met een beperkt aantal advokaten.
Het zou ook zetelen op uren die buiten de normale werktijden vallen (s'avonds bvb).
-de kontrole op het bekomen van een pro-deo advokaat zou
minder vernederend worden
Nu zou men zijn onvermogen mogen bewijzen door eenvoudige
bewijzen: belastingsbrief, mutualiteitsbewijs....
-de pro-deo zaken zouden vergoed worden
Daartoe zou elke balie jaarlijks over 500 000 fr. beschikken en dan nog eens 10 000 fr. extra voor elke advokaat.
Er zou minstens één administratieve kracht moeten aangenomen worden (part - of full-time).
Voor de rest beslist elke balie autonoom wat er met die
gelden juist gebeurt. Zo zou de balie enkele advokaten
full-time kunnen belasten met het verzorgen van e prodeo 's.
-Ook expertises zouden vergoed kunnen worden uit die gelden.
Globaal zou die verandering 70 è 80 miljoen fr. kosten.
Dit zou gehaald worden uit interne kompensaties in de
justitie begroting.
De Kommissie die door de Orde van Advokaten zou opgezet zijn om de hervorming van de pro-deo te onderzoeken
zou ondertussen ook klaèr zijn met een voorstel dat bijna
volledig zou gelijklopen met het Cepes-voorstel. Uel zou
enkel een pro-deo worden toegestaan als ook het bureau
voor rechtsbijstand toestaat een kosteloze procedure te
volgen.
Het hoeft geen betoog dat we hier te maken hebben met een
knap stel advokatenmaatregelen. En daar blijft het dan ook
bij. Het zit al lang in de lucht dat de pro-deo's vergoed
worden. En dat minder formeel maken van de aanpak was ook
niet meer te stuiten, Luik werkt al lang op die manier, en
ook in Gent worden, binnen de balie en onder impuls van de
stagairs, probeert men een hervorming van de pro-deo door
te voeren. Dat het probleem van de stagairs een voorlopige
oplossing zou krijgen door dit voorstel is maar toe te
juichen; maar, het gevaar zit er dik in: het probleem van
de rechtshulp wordt een probleem van de rechtshelper; de
rechtshelper krijgt een oplossing die als een oplossing
voor de leemte in de rechtshulp moet doorgaan; op die
manier worden oplossingen op de rug van de rechtzoekende
gemaakt !
Verder in dit artikel komen we nog terug op de reeele
factoren die de leemte in de rechtshulp determineren,
we gaan er nu niet dieper op in. Haar wanneer je dit
Cepes-voorstel dan in het licht van die factoren bekijkt, dan kan je niet anders dan het hoofd schudden.
Je vraagt je af wat dat nog met de verbetering van de
rechtshulp te maken heeft.
Nog kort deze kritiek op het voorstel van de kommissie
pro-deo van de Orde van advokaten (o.l.v. Krings): door
het verkrijgen van een pro-deo afhankelijk te maken van
het verkrijgen van 'rechtsbijstand' wordt het probleem
verschoven en zelfs in zekere zin verscherpt.
Verschoven omdat het bureau voor konsultat i - en verdediging
de selektie overlaat aan een rechterlijke instantie,
het bureau voor rechtsbijstand.
Verscherpt omdat, voor
het verkrijgen van de kosteloze rechtsbijstand en de
daaraan gekoppelde verdediging en konsultatie slechts

2

verkregen wordt door een soort van supplementair proces
te voeren voor de respectievelijke bureau's; iets waarvoor weer een advokaat nodig is en waar weer tijd en
moeilijkheden bijkomen. Duitsland werkt met een gelijkaardig systeem en de ervaring oaar neert u u y e w c d n dat
zoiets géér* afdoende oplossing geeft voor een verbetering
van de pro-deo, laat staan van de leemte in de rechtshulp^
Trouwens (toegegeven: onzinnig argument), waar zitten we
dan met de geroemde onafhankelijkheid van de advokatuur.

DE LEEMTE IN DE RECHTSHULP/ H0E7UAT EN UIE....

Het zou krankzinnig zijn te denken dat met deze maatregelen
het probleem van de "rechtshulp" zou opgelost zijn. Daar
schijnen zelfs de mensen dia het Cepes-voorstel uitwerkten
van overtuigd want de memorie van toelichting zou (allemaal
nog af te wachten) erop wijzen dat de betaling van enkele
pro-deo zaken slechts een aanzet is voor een verdere uitbouw van een rechtshulpsysteem. Maar zelfs wanneer ie een
ideaal functionerend rechtshulpsysteem zou opzetten (wat
ónmogelijk is, zeker in België), dan nog kan je het probleem van de 'leemte in de rechtshulp' daardoor niet opvangen.
Volgens Kees Schuyt spelen voornamelijk drie factoren een
rol. Zowel de 'rechtzoekende' als de 'rechtsproblemen'
als de 'rechtshulpverlenende organisaties' dragen er elk
het hunne toe bij om de leemte in de rechtshulp in stand
te houden.
Rechtsproblemen

Rechtshulgver1enende_0£2anisaties^
Hierbij schuift Schuyt vooral twee
verschijnselen naar voor :
"Het eerste is het eenzijdig samengestelde pakket van dienstverlening
door advokaten aan rechtzoekenden
die in de categorie on- en minvermogenden vallen.De eenzijdige samenstelling betreft zowel de aard van
de rechtsproblemen (voornamelijk
echtscheidingen,strafzaken en een
kleiner deel arbeidsrecht ) als de
aard van de verrichtingen ( voornamelijk procesbijstand ).Het tweede element is de beeldvorming van de advokaat bij een groot deel van het publiek.De advokatuur heeft deze beeldvorming ons inziens veelal aan zichzelf te wijten".
Ue gaan hier nu niet verder op in.De
brochure van de Belgische wetsuinkels
en advokatenkollektieven "Advokatuur,
meer stand dan bijstand " gaat er
verder op in en ook Schuyt kan het
niet laten.

"Nieuwe wetten scheppen nieuwe rechten. Nieuwe rechten
scheppen vaak nieuwe procedures. Nieuwe rechten én nieuwe __
procedures scheppen behoeften aan rechtshulp. Deze eenvoudige]
waarneming verklaart veel van de geconstateerde behoeften
aan rechtshulp." (cfr. Schuyt, i.s.m. Kees Groenendijk, Ben
Sloot, 'De weg naar het Recht', Kluwer, Deventer 1976; p.
284)

Schuyt specifieert verder: (l)Toename van nieuwe wetten in
het kader van de verzrrgingsstaat, vooral van wetten, die
rechten creëren. (2)Toename van ingewikkelde regelingen ter
verwezenlijking van deze rechten. (3)Toename van relaties van
burgers met overheid en met andere grote organisaties.
(4)Het interne functioneren van deze (overheids)organisatieg.
Het zotte van de historie is nu dat al die kronkelwetten
en de daaruitvolgende wetten precies gemaakt worden voor dj-f
groepen die vaak het minst thuis zijn in het babylon van
juridische kreaties.
Ze moeten beroep doen op 'vertalers'
am hun rechten effektief te realiseren; wat het probleem
nog verscherpt.
Deze situatie is niet nieuw, maar prangend is ze slechts
geworden naarmate de sociale zekerheid evolueerde, naarmate
da verzorgingsstaat groeide. Daarbij komt nog dat vroegere
vormen van bijstand minder formeel en onpersoonlijk waren
dan de hedendaagse aanvraagformulieren.
Ook de enorme
controlsmachiene draagt er het zijne toe bij de weg naar
de realisatie van het recht niet te vergemakkelijken.
In
België krijg je er dan nog de politieke verzuiling bij; de
boel wordt niet alleen ingewikkelder (de keuze ook, een
andere zaak), maar het brengt de rechtzoekende soms in
bedelsituaties waarbij negentiende-eeuwse weldoeners zelfs
hun neus zouden ODhalen.
Om aan dit probleem, op korte termijn-, tegemoet te komen
stelt Schuyt één en ander voor dat de ueg naar het recht
zou moeten verkorten.
"De vereenvoudiging van procedures,
van taalgebruik, grotere 'responsiveness' van overheidsorganisaties, ombudslieden per gespecialiseerd gebied,
zorgzamere besluitvorming, verkorting van wachttijden en
de duur van het nemen van formele besluiten.
,1et andere
woorden: het verbeteren van het intern functioneren van
veel niet-rechtshulpverlenende organisaties zal de behoefte
aan rechtshulp kunnen verminderen, doordat het aantal problemen vermindert." (Schuyt, o.c. p 286)
Ue zouden
oneer aandoen het daarbij te laten. Wie
niet inziet dat de jungle van het recht een bijna kunstmatig in leven gehouden iets is, leest best niet verder.
'Kunstmatig' is een slecht adjektief, het is een gevolg
van de politieke instelling, de filosofie van de verzorgingsstaat.
Nemen we een konkreet voorbeeld waar
iedereen, hopelijk toch, mee geconfronteerd zal worden:
de pensioenen. Die enorm ingewikkelde regeling kan met
een paar pennetrekken weggeveegd, Aj.s de Sojuwt aan de
macht komt krijgt iedereen 'hetzelfde' pensioen. Dit is
méér dan een techniese-vereenvoudiging, dit is politiek.
En waarom al die drukte, ervoor zorgen dat je geen gigantisch sociaal zekerheidsstelsel nodig hebt is ervoor zorgen dat mensen er geen beroep meer op moeten doen. Elk
politiek systeem schrijft zoiets uel in zijn vaandel,
alleen is zoiets slechts mogelijk in 1 soc i aai-ekonomisch
systeem.
Rechtzoekenden
"De lage informatiegraad van brede lagen van de bevolking,
een psychologische kostenbarrière, geringe juridische
vaardigheid en een grote sociale afstand tot de advokaat
zijn eigenschappen van rechtzoekenden die vaak verantwoordelijk gesteld worden voor het ontstaan en bestaan van
leemten in de rechtshulp."
En daarmee hebben ue weer Schuyt geciteerd, het begint
vervelend te worden voor het mens dat dit hier moet tikken,
ren dus een goede boekhandel of bib binnen en koop (of
pik) het daar. Na dit ommetje naar mogelijke oplossingen
zoeken:^scholing, verhoging van de juridische vaardigheid,
vertrouwd makBn mBt de rechtshelpers.... Goed, laat iedereen de,vijf jaar indoktinatie van de universiteitstraat
doorlo|oen en alle recepties en bals van onze juristenklubs
afschuimen, Je hebt op de duur problemen te over. En
daarmee willen ue enkel aantonen dat je met die zo hoog
geroemde voorlichting niet véél verder komt; niet dat
zoiets op zichzelf te verwerpen is, integendeel.
Maar
laat dit een bijkomstigheid zijn. Dat iemand die in een
bepaalde juridische situatie komt een degelijke informatie
krijgt van wat er met hem gebeurt, wat er nog zal en kan
gebeuren, en wat zijn keuzes zijn, dat is gewoon niet tegen te spreken.
Iemand die uit het echt scheidt, die
opgepakt wordt door de politie, die pensioengerechtigd
wordt....
Een grote moeilijkheid daarbij is ueer dat de groepen die
nu het meest in de kou staan het minst vatbaar zijn voor
die voorlichting en dat de rechtzoekende die zijn weg
kent er slechts echt bij gebaat wordt. Schuyt gaat dieper op deze problematiek in zoekt zijn heil eerder in
het openen van de deur van de rechtshelper en de wegen
naar oplossingen dan in loutere scholing.
Specifieke
verenigingen van rechtzoekenden bedeelt hij ook met een
speciale funktie. Allemaal in dat boek te lezen.

BESLUIT
De maatschappelijke ontwikkeling;inge
zet bij de vorming van de verzorgings
staat,bracht veranderingen in bepaalde onderdelen van ons recht.Het op
gang gebrachte proces van sociale
verandering vond geen aansluiting
bij de vastliggende structuur van
juridische hulpverlening door de advokatuur aan die individuen voor wie
de veranderingen in het recht nu
juist bedoeld zijn.
In deze botsing tussen veranderingsprocessen in de samenleving en niet
veranderende dienstverlening aan
individuen,zien wij de voornaamste
oorzaak voor het ontstaan van leemten in de juridische dienstverlening.
l*/e kunnen deze verklaring voor leemte
in de rechtshulp in de volgende
schakelredenering samenvatten:
1.
Er ontstaan meer rechten voor bepaalde maatschappelijke groepen
door verzorgingswetgeving.
2.
Deze zich nieuw aandienende groepen
worden geconfronteerd met nieuwe
rechtsproblemen.
3.
Deze problemen zijn mede problemen
door de geringe juridische vaardigheid van deze groepen.
4.Slechts voor een toplaag in de maatschappij bestond en bestaat geen
barrière in de toegang tot de advokatuur .
5.Op grond van wettelijke voorschriften bestaat er ook geen feitelijke
barrière voor andere groeperingen
op het gebied van familierecht en
strafrecht.
6.
Gevolg van 4 en 5 : advokaten doen
voor de toplagen "alle" soorten zaken
voor de andere groepen 'bepaalde za-f
ken'.
7.
Voor de zich nieuw aandienende groepen komt er geen contact tot stand
met de advokatuur voor hun nieuwe problemen .
8.
Bestaande alternatieve mogelijkheden
(vakbonden,rechtsbijstandverzekering)
hebben een te geringe draagwijdte.
9.
Nieuwe rechtshulpverleners komen hierna met nieuwe definities voor wat
rechtsproblemen zijn ; zij bereiken via
deels nieuwe wervingsmethodes wel de
nieuwe groepen met hun nieuwe problemen
Daarbij komt nog de passieve instelling
van de advokatuur en de honorerings—
struktuur .
Hiermee hebben we kort geschetst wat er
voor het ogenblik op til is met de
rechtshulp en kort nog het probleem van
de 'leemte in de rechtshulp',langs
Schuyt om,voorgesteld.De Sojuwé en de
andere wetswinkels en juristenkollektieven van ons lieve land zijn,en ook opgesprongen en werken momenteel hun ideeen uit.; Daarom krijg je in de volgende
en uit.....

Uillem Debeuckelaere.
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'Ondanks de 100000 u n iv ersita ire studieplaatsen
hebben wij zeker wat de arbeiders b e t reft het
demokratiseringsvraagstuk onderschat. We moeten
met andere ogen tegen de u n iv ersiteiten aankijken. (Een indirekte verwijzing naar het rapport
van de Nationale Raad voor Wetenschapsbeleid,
een nieuwe u n iversitaire Str ate gie nvPG) De
u n iversiteiten moeten beseffen dat het n iet meer
verantwoord is dat wie o o it het onderwijs verlaat
nooit meer een t i c k e t voor u n iv ersita ir onderwijs kan behalen'. Gedachten aan het principe
van de open u n i v e r s i t e i t (zoals die in Engeland
funktioneert) worden naar voren gebracht. Hij>
s t e l t dat het onderzoek dat er gebeurt e f f i c i ë n t e
moet worden benut ook door de arbeidersbeweging.

De demokratisering van het u n iv ersita ir onderwijs werd in een studiedag t e Kortrijk aangesneden. Het i n i t i a t i e f ging u i t van de kontaktgroep KULAK en ACW Kortrijk.
Belangrijk is wel dat de arbeidersbeweging
opnieuw in te resse betoont voor d ergelijke i n i t i a ti e v e n . De sekretaris van het ACW drukte de
hoop u i t dat het denkwerk dAt binnen de univers i t e i t gebeurt ten bate van de arbeiders
beweging kan gebruikt worden en dat de studenten
u i t de arbeiderskringen hun afkomst n ie t gaan
af zweren.
De rektor steld e vast dat sl e ch ts 12 procent
u i t arbeidersrangen komt. Als ik het goed voorheb is het persentage aan andere universitaire
in st e llin g e n lager.
Iemand van de studiedienst van het ACW sc hetste
Luc HUYSE, die so c io lo g ie doceert aan de KUL,
de r e l a t i e tussen de KULAK (Katholieke Universteld e dat het resu lta a t van 20 jaar demokratis i t e i t Kortrijk Afdeling Kortrijk) en de arbeiserlng n egatief u i t v a l t .
derbeweging met zijn regionale karakteristieken.
Voor de belangstellenden kan ik hier verwijzen
Hij meent dat het onderwijs enook de u n i v e r s i t e i t
naar een boek ‘In de buitenbaan', dat de demoeen bevestigende rol sp ee lt 1n de samenleving.
kratiserlng 1n extenso behandeld. Het is geDaardoor i s z i j dikwijls een tegenwerkende kracht
schreven door Luc Huyse en Lieven van De Kerckvoor de arbeidersbeweging. Ook in de aanpak van
hove. Het 1s overal 1n de boekhandels te veronderzoeksprojecten blinkt de u n i v e r s i t e i t n iet
krijgen.
erg u i t 1n aandacht voor de s o c ia le problemen.
'Alle Inspanningen die werden gedaan om de toeEen oplossing daarvoor 1s mogelijk door een sa gang t o t de un1vers1te1t breder te maken hebben
menwerking tussen de arbeidersbeweging en de
wel geleld to t een massale aangroei van de uniKULAK.
Wel s t e l t hij enkele handicaps vast.
v ersiteitsstud en ten . De ekonomlese m obilisatie
Ten ee rste dat de arbeidersbeweging gegroeid is
o f de idee te Investeren 1n mensen met het oog
vanuit de streek, terwijl de unlef daar te velde
meer welvaart te scheppen is geslaagd. Vlaangedropt wordt als i e t s vreemds. Waarom staat
deren kan verder tevreden v a st s tellen dat het
de campus geïsoleerd van de stad en zijn de st u zijn achterstand op ondrwljsgebied heeft opgedierichtingen n ie t meteen van die aard dat ze
haald. W1e echter dacht dat de demokratisering
kinderen u i t arbeiderskringen aantrekken?
van het onderwijs ook de arbeidersklasse zou heb- Allemaal vragen die de nood aan een volks- en
ben bereikt komt bedrogen u i t . '
streekgerichte u n i v e r s i t e i t oproepen. OnderHuyse meent dat wel kinderen van kleine z e l f zoek zou de regionale problemen moeten analystandigen en bedienden de trein naar de universeren. Prefs zouden okkaséoneel kunnen meewers i t e i t hebben gehaald. Kinderen u i t de laag st
ken met de arbeidersbeweging, n ie t enkel vanuit
inkomensgroepen zijn echter gestopt aan het s e hun wetenschappelijk kennis maar ook vanuit hun
cundair en het n i e t -u n i v e r s it a i r onderwijs.
persoonlijk engagement. (Hopelijk n ie t het enDe enkele arbeiderskinderen, j a a r lijk s een 5000
gagement in multinationaèe ondernemingen en
tal die hun u n iv ersita ir ezelsvel toch behalen
beheerraden nvPG)
blijken nadien hoofdzakelijk verloren voor de
Dit i s een overname van een artikel u i t het
arbeidersbeweging. Het l i j k t wel a lso f de uniVolk van28/2/77 in een l i c h t gewijzigde vorm.
v e r s i t e i t hun verleden als arbeiderskind plat
Het wordt in Schamper opgenomen omdat de d i s walst. En z e l f s die individuele promotie van
kussie over demokratisering weer stila a n op
talent u i t de laag ste inkomensgroepen ken een
gang komt en aandacht verdient.
k r i t ie s e toets n iet eens doorstaan.
Er steken in het a rtik el boeiende v a s t s t e l De adjunct-kabinetschef bij de minister van Wetenschapsbeleid p l e i t voor een regelmatig overleg lingen en su g g estie s, misschien ook voor de
RUG. Of n iet soms.
tussen u n i v e r s i t e i t en arbeidersbeweging om de
stand van zaken te volgen.
Paul

ABORTUS VRII
DE VROUW BESLIST
Vorige zaterdag, 5 maart, werd in
Brussel betoogd voor de legalisering van abortus. Tegen alle verwachtingen in kon men vanuit Gent
vertrekken met drie volle bussen,
met daarnaast nog een bus voor
Dolle Mina Gent. De mogen dus gerust spreken van een talrijke
Gentse opkomst, rekening houdende
met de geringere opkomst voor de
Anti-Apartheidsbetoging, de week
tevoren.
In Brussel stond het Flagetplein
boemvol. Alle provincies waren
er, ook deze van de cvp-staat.
De betoging die in feite om 14u30
moest vertrekken kon pas in gan g
komen tegen drie uur (zoals past
voor alle grote betogingen). Zo
ongeveer een 5 a 6.000 mensen
stapten mee op.
De route doorkruiste waarschijnlijk het gehele grondgebied van
Elsene. Een grappig incident tengevolge van deze route deed zich
voor : op een bepaald ogenblik
had de kop van de betoging de
staart ervan in het oog, en dit
werd meteen geïnterpreteerd als
een .tegenbetoging, maar gelukkig bleef het bij deze interpretatie en deden zich geen akr.identjes voor. Geen enkel snoor
van tegenbetogers ! Misschien waren ze nog aan het uitblazen van
de reeds hoger gemelde Anti-Apartheidsbetoging, die helaas wel de
nodige rellen met zich meebracht.
Mtereologisch was de betoging ook
een sukses : geen druppeltje van
om het even welke substantie, alleen een heerlijk beginnend lentezonnet ie.

Het eindpunt van de betoging was
het Flagetplein : daar werden via
de nodige luidsprekers de stanopunten nog eens duidelijk gamaakt
en werden de verdere akties qepland, want die komen er zeker,
gezien het sukses van deze betoging. Zullen we nog maar eens de
klassieker van alle slogans aanhalen : Dit is het begin, wij
gaan door met de strijd !
Daarom kwamen al deze mensen pp
straat ? Om te betogen tegen abortus ? Maar wat betekent dit
nu precies ? Een van de meest kenmerkende slogans was: abortus
uit het strafrecht ! Daarom? Als
je in België een hortus pleegt,
wordt je strafrechterlijk vervolgd. Maar, dit is niet het geval (althans gedeeltelijk) in onze buurlanden Nederland en Engeland, maar daar kost het verschrikkelijk veel poen. Dus, wie
kan er zich "vrijelijk" laten avorteron ? 7ij, die de poen hebben. Daarmee de zoveelste barrière wordt npgeworpen tussen
rijk en arm. Uiteraard is dit
n-iet le enige reden om abortus
te lnrnliseron. Het recht op abortu. is een zaak van fundamentele vrijheid van de vrouw.
Het is niet de bedoeling abortus
als een nieuw voorbehoedsmiddel
te lanceren, daarom werd ook de
eis van abortus samengesteld met
eisen van betere seksuele opvoeding, vrijere verkoop van voorbehoedsmiddelen, etc...
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in Portugal
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tistiek prestatie te leveren ge©
uoon het hebben of het teveel he- ©
bben van PRETENTIE is. Een gesim- ©
plifieerde definitie van pretentie ©
zou kunnen zijn (er bestaat geen
©
uetenscappelijke), het zich toe©
eigenen van bepaalde eigenschappen ©
,-f kwaliteiten die de anderen(de
€>
massa) niet zouden hebben en_die
©
He persoon in kwestie zalf niet of ©
in veel mindere mate dan hij laat
blijken bezit. Bepaalde typen, so- ©
©
mige van hierboven denken gewoon
©
dat ze pretentie moeten hebben en
In Portugal kunnen we een t r i e s t e ev o lu tie binnen
.... Jnnr hun kennis,machtspositie, © de studentenbeweging waarnemen.
©
ïnliïïigentie, artistiek talent,
De verkiezingen voor de studentenverenigingen en
speciale opleiding of ervaring,”'?. © de versch illende adviesorganen voor het middel©
Kortom iedere'elite' groep denkt
© baar en het hoger onderwijs hebben de toenemende
dat ze pretentie moet hebben.
© invloed van de partij van de sodaal-demokraten
Konkreet nul Van een groep waartoe © 1n het onderwljsmlUeu d uidelijk gemaakt.
ikzelf behoor,nl, de filharmonie
© Hoe 1s deze toestand na de anje rrevolu tle van 25
van Gent wordt beweerd dat ze eliap ril 1974 mogelijk geworden?
©
tair is, daar ze een soort muziek
Volgens de vereniging van de komtunlstlese st u © denten moeten de progressieve krachten afstappen
produceren die 1° niet verstaan
©
unrrit rlnnr de massa 2° niet in de
van hun sektarisme om de demokratle 1n de scho©
muzikale smaak valt van die massa
^ len te verdedigen of te bestendigen. Z1t er
i0de leden ervan vergevorderde
T daar ook geen grote waarheid 1n voor de studenavant-gardisten zouden zijn.
T tenbeweging 1n België?
Anderen merken op dat
Dit is zeker niet waar en wel om
R 'd le overwinning aantoont dat de sociaal-demokrade volgende redenen : 1°muziek
© ten op de steun kunnen rekenen van de gehele rechmoet niet altijd verstaan worden
© te r z i j d e , mede van de f a sc is te n . Daarnaast 111 us(probeer maar eens Bob Oylan te
© treert het de so c i a le samenstelling van de porverstaan!) 2°de muzikale smaak en © tugese u n i v e r s i t e i t .
de stabiliteit ervan is grotendeels Q
onderwijs nog steeds voor een e l i t e bete wijten aan kommerciële massa© d o e ld i s , i s in Portugal een onmiskenbaar f e i t .
media en hierdoor ontstane voor©Maar behalve dat zijn er andere redenen voor de
oordelen. 3° de filharmonie is
© r e c e n t e ommezwaai
voor iedereen toegankelijk en geen © - d e "normalisatie" van het p o litie k leven laat
vroeger verboden organ isaties weer toe openlijk
enkele muzikale voorkennis of ta- ©
kampanje te voeren ( f a s c i e s t i e s e organ isaties oa)
lent is vei eist. Onze konnekties ©
©
de
ontgoocheling van brede lagen in de jeugd,
met het mixed media festival zijn
©
na drie jaar van p o litie k e i n s t a b i l i t e i t , s t a zeer belangrijk, omdat we er als
kingen, onderwijshervormingen evenals een afeen van de weinige n i e t —pretenti— ©
keer van een bepaald soort extreem gauchlsme,
euse groepen naast wel pretentieu— ©
_
se g r o e p e n (gechreven met een hoofd-© dat weinig e f f i c i ë n t is bevonden
© - de recente maatregelen van de onderwijsminister
in de verslagen en goed betaald)
(gesteund door r e c h t s ) , maar die van de PSP
mochten optreden(en niet betaald) ©
harde kritie k te verduren kregen.
Daarenboven hebben we het festival ©
© B u rg erlijk e toeschouwers beweren dat het-de keerhelpen inrichten. Het is nu een© zijde van de medalje i s , met een ongeëvenaarde
maal een feit dat hoe meer een
~ diepzinnige w/ijsheid zeggen ze dat na de storm de
paalde muziekgroep betaald wordt
© s t i l t e weer aanbreekt, zoals na de regen de zonhoe beter hun muziek moet zijn.
©
neschijn. Na de re v o lt e , gaat ieder weer aan een
3ohan Swyngedouw
© s e r i e u z e toekomst werken. Fantasties. Ze beweren
Ook Kommissie Sosjaal stikt
© ook dat de linkse excessen Ee terugkeer van rechts
van pretentie!
© in de hand hebben gewerkt.
© Maar wat is er zoal in Portugal gebeurd aan de
© uniefs?
drie jaar t i j d zes ministers van onder© w i j s , m ili ta iren afgewisseld met burgers, so c ia a l© demokreten met kommunisten. Men heeft struktuur© hervormingen doorgevoerd. Lessenroosters werden
© grondig gewijzigd, het werkgroepenonderwijs vond
© o v e r a l respons, examens werden afgesch af t. Al deze
© p ositieve zaken werden door links verwezenlijkt.
©Doch op het ogenblik zijn de Portugese anjers ver© welkt, rechts is aan de beterhand, er wordt een
© eind gemaakt aan de landhervormingen, de rechtse
© m i l i t a i r e n zwaaien weer de plak in het leg er.
© H e t is dus n i e t te verwonderen dat aan de Portu© gese u n iv ersiteiten ( e l i t e u n i v e r s i t e i t e n ) , de
© r e c h t e r z i j d e , die voornamelijk steunt op het
© g e l d van bourgeoisie en kerk, terug opkomt.
© De verworvenheden van de l a a t s t e jaren worden
© aangetast. Minister van Onderwijs Sottomayor
©Cardia voerde opnieuw het klassieke puntenstel© se l in (zoals dat bij ons bestaa t, van 0 t o t 20).
© S o c i a l i s t e n die zich tegen deze p o litie k ver-zet© ten werden prompt u i t de partij gezet. Soares
© maakt daardoor het demokraties imago van zijn eigen
In een nog ruimere kontekst, dient
© eigen partij wel zwart, maar het verbond met de
het probleem van de abortus gesi© burgeij primeert blijkbaar. Men gaat z e l f s
tueerd te worden binnen het pro© aover dat men de vo orzitte r van een studentenorbleem van de werkende vrouw. Nog
g a n i s a t i e gewoon mag schorsen, d i t gebeurde bvb
steeds wordt door teveel mensen
© in Coïmbra. Verder vlogen 25 militanten van een
het standpunt verdedigd dat de
©
linkse vleugel binnen de Jong S o cia listen van
vrouw thuishoort achter de kook©
deze u n i v e r s i t e i t . Al wie de sociaal-demakratie
pot en dient in te staan voor de
© kundert in hun verbond met de heersende klasse
opvoeding van de kinderen ( de zgn.
wordt dus gelikwideerd.
bevrediging van het moederinstinkt)
© H e t gaat n ie t op deze verrechtsing toé te s c h r i jHet abortus-probleem is niet al© ven aan excessen van de linksen, vooral dan van
leen een humanitair probleem, maar
© d e MRPP ( een maolstiese orga nisatie) die tot
ook, misschien zelfs bovenal, een
©
vorig jaar op de simpatie van de meerderheid van
politiek probleem.
© d e studenten kan rekenen.
Een ander seksueel-politiek pro© Het gaat er gnwocn om dat men de i l l u s i e heeft
© gekoesterd dat men in s ta a t was een demokratiese
© u n i e f op te bouwen, binnen een .fundamenteel on© demokratiese ma?tschappij. Zolang a lleen rij k e © lu iszoon tje s en dochters aan de u n iv ersiteiten
© (zowel in Portugal, als in de res t van de wereld)
© kunnen studeren (door sociaal-ekonomiese-finan© c i ë l e barrières voor de r es t) kan men n i e t ho© pen op een werkelijk diepgaande verbetering.
© Zolang de unief een instrument b l i j f t in de han© den van de burgerij; die hoogstens a ls l i f t dient
© voor de zeldzame specimen u i t lager klassen die
© er to e v a l l i g geraken - hiermee bedoel ik dat die
© arbeiderskinderen van klasse verhuizen- door de
©marktwaarde van hun diploma's zolang de heersende
© id eologie die van het kapitaal i s , i s een demebleem dat in deze kontekst aan
© kraties onderwijs ondenkbaar.
bod kwam, was het probleem van de
© Dit mag ons n i e t belet ten te ijveren voor prohomoseksualiteit. Deze mensen onjek t en werkgroepenonderwijs, voor p a r i t e i t in
dervinden nog steeds in onze maatraden en kommissies; we moeten er os alleen van
schappij de meest idióte tegenbewust zijn dat de s t r i j d die we aan de unief l e werking, wanneer zij voor hun iveren een d e e l s tr i j d i s , die kadert in het gedeeën en gevoelens uitkomen. Lees
heel van de k l a s s e s t r i j d , de s t r i j d van degenen
de Rooie Vlinder !
die n iets te zeggen heeft tegen degenen die het
Het is uiteindelijk dit aspekt,
al te zeggen hebben, de s t r i j d van de verdrukte
dat deze betoging de moeite waard
tegen de verdrukker.
maakte : het abortus-probleem
We moeten op a l l e fronten aanwezeig z i j n , maar
werd gesitueerd binnen een zeer
het zal er n i e t het h eetst aan toe gaan op de
ruime kontekst en verbonden aan
u n ief, noch in het parlement, maar op het werk
tal van andere problemen, waar© en op de stra a t.
van het abortusprobleem niet los
kan gezian worden. Het is een
© Bronnen : f e i t e n : Le Monde dd 4/03/77
punt vooruit op tal van andere
kommentaar en opruiende taal : mezelf
houdingen over abortus, dat het
tussen de lijn en lezen : j i j , beste
hier in de eerste plaats werd gelezer.
•zien als een politiek probleem.
Dean Paul Uan Bendegem.
Maureen Dittouck.

S te f Debusschere.
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verwelkte

hervormingen
Niet al leen in onze (toekomstig^) bondsstaat
is men van plan nogmaals u n iv ersita ire hervormingen door te voeren. Dat dergeUjke in tenties
nauw gekorreleerd zijn met de economiese ups
en downs is overduidelijk.
Wat b etreft de belgiese uniefs konstateren we
dat dergelijke maatregelen sinds het begin van
de zes tig er jaren worden getroffen. In 1965
hadden we de wet op de u n iv ersita ire expansie
dat de uitzwerming van de u n iv ersita ire centra
naar de provincies regelde. Die expansie was
n iet het gevolg van een koherent onderwijsbeleid (er i s trouwens geen b e l e i d ), maar wel een
noodzaak voor de ekonomiese opgang welke ons
land 1n de goede tijden beleefde. Hooggeschoold
personeel was er van doen. Het zwaartepunt
van de u n iv ersita ire expansie kwam in Vlaanderen
te liggen en ook in de grotere p a rticip a tie van
meisjesstudenten. Sommigen vinden dat er toch
reeds een vleugje demokratisering daarin te
vinden i s . De deelname van arbeiderskinderen
is procentueel n iet toegenomen. Dat wil n iet
zeggen dat demokratisering eng gezien wordt,
dus al leen als doorstroming naar het u niversita ir onderwijs. Demokratisering s la a t op a l l e
vormen van onderwijs, op de vorm en inhoud e r van; maar ook op de t o t a l i t e i t van het maatschappelijk leven. Sommigen omschrijven demokratisering als de kol lektieve emancipatie.
Meer daarover in de volgende Schampers.
Op de wet van de u n iv ersita ire expansie volgden versch illende financieringswetten, reeds
drie 1n g eta le,(e en vierde is op komst), waarvan de gevolgen duidelijk voelbaar z i j n , of
n iet soms? Vraag het maar eens aan de proffen
en de assisten ten .
D1t jaar z i t het onderwijs weeral op de wip,
dank z i j minister De Croo. Tussendoor ging de
afbouw en de afbraak van de Sociale Sektor rust i g verder, terwijl het Inschrijvingsgeld ook
duchtig verhoogd werd.
De Nationale Raad voor Wetenschapsbeleid heeft
ook zijn du1t 1n het zakje gedaan. Het schreef
een rapport g e t i te l d 'Een nieuwe universitaire
s t r a t e g i e ' . Er v a lt daar zeer veel op aan te
merken.
Een zaak 1s duidelijk namelijk dat In ekonomles
minder gunstige periodes het onderwijs afgestemd
dient te worden aan de noden van de Industrie.
Zelfs in het Egmontplan wordt het onderwljsnlet
ongemoeid gelaten. Had het Egmontplan n ie t tot
doel de ekomcmle 'aan te zwengelen'? Letterl 1.1k
sta a t In het sterk gekontesteerde plan :"Het
onderwijs als inspanningen doen om de jongeren
beter voor te bereiden op het beroepsleven. Met
de s o c ia le partners zal overleg worden gepleegd
over de Inhoud van de studieprogramma's, over
HET AANTAL TOEGELATEN LEERLINGEN".

Dan nog beweert men
geen v u i l t j e aan de
maakt wordt van een
genen die tussen de
vasstaand gegeven.

van o f fic iT e z ijd e dat er
lucht i s . Dat er werk geNUMERUS FIXUS is voor d i e regels kunnen lezen , een

Elders wordt er nog ingegaan op de gevolgen
van een Numerus f i x u s , terwijl ook de oorzaken,
waarop men van o f f i c i ë l e zijde steu nt, vermeld
en bekritiseerd zullen worden.
Ge z i e t in ons landje zijn ze met ons voeten
aan het spelen. Het wordt hoog t i j d dat iedere
student het vernuftig s p e l l e t j e van de heren in
Brussel volled ig doorheeft en er verdomme met
de vu ile voeten er tegen aan gaat. Gezamelijk
moeten we een klaar en duidelijk antwoord geven.
We mogen in geen geval aanvaarden dat het onderwijs willekeurig hervormd wordt door een hoopje
bureaukraten. Weerom wordt OVER d e b e t r o k k e n e n

g e h a n d e ld

FILM
SK00P
tot donderdag 17 maart
zaal ls - Amardcord Fellini (1974 )
20 uur
- Chroniques des annéés de
braise Hamina (1975)
zaal 2: - Hester street Silver(1975)
19 u 30
- Drive he said Nicholson
;
(1972)
VOORUIT
van 14 tot 17 maart:
Mahler Ken Russel (1974)
MOL
donderdzg 10 maart Aud.C Blandijn20u,
"Bianco e Nero": over de activiteiten
van links in Italië.
TONEEL
NT6
Tênte in Rome Samuel Taylor
14,17,18, 19 maart om 20 uur
Arca-Net
"Vreemd kind in je straat Eva Bal
15 en 20 maart 19 uur
- Het Sou per Rudy Geldhof
17, 18, 19 maart 20 uur
ARENA
"Vrouwen": bewerking van Medea en de
Bachanten van Euripides door
Dan Decorte
elke donder-, vrij-, zaterdag
om 20 u 15

ten voordele van de stakingen op de
Boelwerf en Henricot-Temse.
Inrichters: Politiek en filosofisch
konvent.
Treden op: Ualter Debuck, Barst,Peter
Uaterschoot, lid van INS,
lid van Gust,...
Datum: 16 maart om 20u30

t...l*. .ks

Th elk geval ik ben het beu. Ik hoop dat er
nog studenten zijn die het n i e t meer nemen.

MAAK 'N KiND

Geeraert paul

GENT 5 MAART
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De London School o f Economics leverde de voorhoedegevechten t ijd en s het studentenprotest cp
het einde van de zes tig e r jaren. Op 26 februari werden 54 studenten door een overmacht van
meer dan 300 agenten u i t de bezette gebouwen
verwijderd. Wat z i e j e dan ? De akademiese
overheid rekent direk t u i t dat de bezetting van
het ad ministratief gebouw 1000 pond per dag
kost en dat de p o l i t i e a k t i e over de 5000 pond
kost omdat de agenten overuren hadden moeten
kloppen. Over de oorzaken van het studentenprot e s t wordt met geen woord gerept. De studenten
s t e l l e n het volgende : 'EDUCATION A RIGHT NOT A
PRIVALIGE'. De f e iten zijn ontleend aan de
Sunday Telegraph van 27 februari.
Op woensdag 2 maart hebben meer dan honderdduizend studenten betoogd in Engeland om op
die wijze te protesteren tegen het voornemen
van de regering om de inschrijvingsgelden met
ongeveer 300% te verhogen. Van 180 pond naar
500 pond. En dat terwijl de levensduurte to eneemt. (Le Monde 4 maart)

Langs de andere kant krijgen ue de
De regering Tindemans zit in de knoei.
CVP,die waarschijnlijk wel bereid is
NU het RU de pijp figuurlijk aan
te regeren als ze maar een gemakkelijTindemans heeft gegeven ,want in konke meerderheid kunnen behouden.Naar
kreto heeft Tindemans de pijpsteel
mijn schatting zullen zij bij de volgebroken,blijft er de huidige mindergende verkiezingen ook als overwinheidsregering niet veel meer over dan naars uit het strijdperk treden.
zichzelf te torpederen.
De burger voelt immers dat het slecht
(Spijtig is het wel dat de artikels,
gaat.Een normale reaktie in moeilijke
steeds een week vooraf moeten binnen
tijden is op zoek gaan naar een sterzijn,want morgen -dinsd. 8/3- zal
ke leider,die reeds bewezen heeft dat
Tindemans in de kamers meer licht wer- hij kordaat is.De BSP heeft niets bepen op het al dan niet voorbestaan
wezen,de CVP heeft bewezen dat het
van de minderheidsploeg.
op zijn manier radikaal is.
Oe vakbondsakties,of moeten we niet
De toestand wordt op deze manier geeerder spreken van een prachtig opge- vaarlijk.De kans op een 'CVP staat'
zet kamoeflaqespel door de BSP ,is
is niet onwaarschijnlijk,meer nog,
of zal niet vreemd zijn aan deze val. is mogelijk.
Het RU ,dat zich vooral steunt op een Men moet er immers mee rekening houden
links kiezerspubliek in Uallonië,bedat het politiek bewustzijn in België
sefte plotseling dat het de huid van
niet heel groot is.Over het spelletje
de beer had verkocht alvorens hij ge- tussen groot kapitaal en regring weet
schoten wierd.Liever de ministerporde gemiddelde burger van niets af.
tefeuilles opgeven en wat revolutioOpmerkelijk was de uitspraak van de
naire tam-tam spelen,dan zijn kiezers afgezant van de zelfstandigen na het
te verliezen (te verloochenen?)
bekendmaken van het Egmont-plan:'Het
Nochtans is de toestand niet zo eenhad voor ons erger kunnen zijn'.
voudig en zal een nieuwe regering
De arbeiders,ofschoon ze reeds bewezeker de moeilijkheden niet kunnen
zen hebben het meest strijdbaar te
ontlopen die zich tegenwoordig stelzijn,hangen volledig af van het polilen.De vraag is enkel wie het volgen- tieke spelletje van de vakbonden.
de zwart schaap zal zijn.
Opmerkelijk zijn trouwens de beurtstaIn praktijk komen slechts twee antakingen.Uaarom geen opeenvolgende natigonisten in aanmerking,nl.de BsP en
onale akties? Zijn de vakbonden soms
de CvP.
bang van de arbeiders uit hun hand te
Ue kunnen ons afvragen of de BSP wel
zien lopen?Meestal halen zij (de vakzo happig is om de nieuwe portefeuil- bonden) organisatorische redenen en
les te krijgen.Langs de ene kant heb- effektiviteitsdoelen aan.Maar hun reben zij gedurende de laatste drie
denen lijken mij niet overtuigend.
jaar wel de grootste bek opgezet,maar De ervaring aan de RUG heeft ons troulangs de andere kant zijn hun initia- wens geleerd niet te sterk te rekenen
tieven één voor één het water ingeop de vakbonden.Uant wanneer de eisen
tuimeld.Denken we alleen nog maar
wat te radikaal klinken,kiezen zij
aan hun zó treffelijke schaduwkabinet. nogal vlug het hazepad.
Hun grote vijand was Tindemans.Hij
Het groot kapitaal vrijft natuurlijk
was de 'zak',zij waren 'Zwarte Piet'
in zijn handjes,want zij blijven veilii
die hem moest dragen,Sinterklaas was
en over hen wordt heel.weinig gesprohet groot kapitaal,maar over ham zwe- ken.Voor hen maakt het trouwens toch
gen zij hardnekkig.
weinig verschil uit met welke regering
Enerzijds,wanneer zij in de regering
zij te doen hebben.Zij geven de bevezouden zitten,zouden zij evenveel
len ,de regering gehoorzaamt.De stok
het hoofdje moeten buigen voor de
achter de deur blijft altijd de kapiSint,anderzijds losten zij dit pro*taalsvlucht.En wat dan?
bleem geweldig goed op door hun kind, Voor mijn part mogen ze vluchten,ofde vakbond,tegen de heilige Sint op
schoon dit weinig genuanceerd eh reate zetten.Een spel waarin de ACV onlistisch klinkt.Er blijft echter altijd
vermijdelijk ingetuimeld is.En ware
een moment waarop wij het roer in hanhet niet dat de liberale vakbond geen den zullen moeten nemen.
geld genoeg in kas had,dan waren zij
ook nog in staat geweest aan het spel- Vandaag is het de CVP; morgen
misschien de BSP, overmorgen is
letje deel te nemen.
het misschien onze beurt...
Een staking bedoeld om de mensen
te overtuigen welke smeerlap TindeCarlos
mans nu was en tot wat een regering
zonder socialisten wel in staat was.

BLANDIJN AUD.E: BENEFIETAVOND

i n p l a a t s van DOOR hen.

Denk maar n i e t dat de hervormingsdrift in ons
landje een geisoleerd geval i s . Ook in Frankr i j k , Engeland en I t a l i ë slaan de hervormingsplannen vele i l l u s i e s van opgang naar een demokraties onderwijs stuk.
In Frankrijk heeft
het plan Barre om zich heen gegrepen om de ekonomie nieuw leven in te blazen, ten koste van
voornamelijk de lagere bevolkingsklassen. Niet
te verwonderen dat ook de uniefs en de andere
onderwijsniveaus in de clinch worden genomen.
In a l l e landen steuen de hervormingen op technokratlsering en r en ta b iliserin g . De I t a l i aanse studenten zijn ze lf s in de slag gegaan
tegen de hervormingen; cfr de vorige Schamper.
In Engeland gaat de aktie tegen de verhoging
van het insc hrijvingsg eld. De Londense Economie School werd gedurende ze stien dagen bezet.
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Rectoraat:0m 6 uur stond het
piket paraat om eventuele werkwilligen tot solidariteit met
het stakende personeel op te
roepen. De stemming was optimaal.
De jeneverfles ging van hand tot
hand om in de koude morgenlucht
het piket wat te verwarmen. Slechts
de rector werd in zijn pannekoekenhuisje toegelaten. Een dertigtal
ATP'ers stonden aan de overkant
van de straat het piket aan te
gapen. Na enige tijd vertrokken
deze. De ganse dag bleef het
rectoraat dicht.
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Technicum; Rond 8 uur werd het piket
doorbroken.
Blandi m : Zoals de vorige jaren
bleek de Blandijn de sterke burcht
te zijn. Uaarschijnlijk komt dit
door het grote aantal gesyndikeerden
Moeilijkheden werden ginder niet
genoteerd.

Kouter : Een drieduizend mensen
waren samengekomen om de meeting
bij te wonen van het gemeenschap_
pelijk vakbondsfront. Zowel de
ABVV als de ACV drukten erop dat
het hier niet ging om het verwerven van een hoger loon, maar wel
om de tewerkstelling te garanderen,
Op het einde van de toespraken,
die pakweg een twintigtal minuten

scha.#mp**r
duurden riepen de .vakbonden op om
in de vakbondsacties te blijven
steunen. Vervolgens werd een betoging gehouden die eigenlijk
niet aangevraagd was. Alles verliep zonder incidenten.
Ledeqanck: Hier schenen bepaalde
personeelsleden de slogan van de
studenten "PERSONEEL-STUDENTEN
EEN STRI3D" , ofwel nooit gehoord
ofwel nooit begrepen te hebben.
Reeds in de prille morgen troostte
de portier zich geen enkele moeite
om het piket te dwarsbomen. Portier
twee meende een roeping te hebben
gevonden in het breken van de staking. Enkele studenten waren langs
een zijpoortje binnengeglipt.De
portier poogde deze ratten op te
roepen tot één gezamelijke aktie
tegen het piket, met de bedoeling
het piket neer te kloppen en de
studenten buiten een vrije doorgang
te geven.Toen er enkele stoten en
duwen werden gegeven vond hij het
plots nodig om er nog de rijkswacht
bij te roepen.Door de nuchtere
houding van het piket, dat bleef
oproepen tot solidariteit, werden
eventuele nare gevolgen vermeden.
Universiteitstraat; Ofschoon de
meeste proffen werkwillig waren,
oordeelden de meeste studenten dat
deze proffengrap wat ongepast was.
Een unicum was 'het stemmen IN DE
S7HAAT', waartoe het LVSV de aanwezige studenten opriep.Uas de hoop
van deze mensen het piket naar
huis te zenden, dan kwamen ze toch
bedrogen uit: de meerderheid stemde
tegen het doorgaan van de lessen.

