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De laatste maanden, om niet te zeggen de laatste Laten we nu terugkeren naar de bezuinigingen
VNSU -Gent ( Vlaams-Nationale StudentenUnie)
Het dilemma door het VBO gepropageerd tussen
jaren werd er veel geschreven en gediskussieerd op de universitaire budgetten. Personeel vloeit loonmatiging en werkloosheid is een vals dilemma verspreidt de laatste tijd heel wat valse inforover de herstrukturering en herprogrammering van af als water naar de zee. Is dat terwille van de want loonmatiging leidt tot verdere werkloosheid. matie over VVS. Affisjes met daarop een rode
de inhoud van de studieprogramma's. In dezelfde werkgelegenheid. Klinkt het niet vreemd in de Nederlandse ekonomen kwamen tot de konklusie, na (uiteraard) Uncle Sam (met hamer en sikkel asjeperiode 1s er een resem bezuinigingen op de kol - oren om ontslagen te worden als 'offer' voor de een studie over de relatie loonstijging en werk- blieft) en de tekst : "Student, u bent lid van
lektleve voorzieningen doorgevoerd. Onderwijs is werkloosheid?
VVS maar ... mondje dicht"
de stuloosheid :"als de loonstijging al een oorzaak
uiteraard één van de kollektieve voorzieningen.
denten -zonder het te weten- gemanipuleerd worzou zijn van werkloosheid, dan is dat omdat de
De studenten en de assistenten zijn, voornamelijk
den door uiterst-links.
lonen te weinig gestegen zijn"
door de financieringswet, gekonfronteerd met een INVESTERINGEN ?
Een absolute voorwaarde voor de bestrijding van de Welnu, beste lezer, deze informatie is vals.
beleid dat ze verwerpen. Een beleid dat gekarak- Welke politiek voert de overheid nu? Die is ge- werkloosheid is de verdediging van het levenspeil VVS is een ledenvereinging, dit wil zeggen dat
teriseerd is door enerzijds de voortdurende beieéer lid van VVS lidgeld moet betalen, en daarvan de koopkracht.
op het op gang brengen van de stagnerende enetdeis handhaving
zuinigingen en anderzijds door de pogingen om , richt
daarom noodzakelijk dat tegen het Egmont- voor een lidkaart krijgt. Alleen de studenten
investeringen om de ekonomiese moeilijkheden op H
het wetenschappelijk onderwijs op een meer struk- te
m
et een lidkaart van VVS zijn lid van VVS.
plan gereageerd wordt. We kunnen niet voorbij
Het bedrijfsleven staat voortdurend gaan
turele manier minder duur te maken, door de in- aanlossen.
(artikel 5 van de statuten).
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De ekonomiese krlsis is daar misschien niet
bevolking voorliegen en valse veronderstellingen was : toen was inderdaad ieder student die aan
vesteringen over te gaan.
vreemd aan.
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Iedereen roept dat de buikriem dient aangehaald de regering en ondanks de ontkoppeling van de
lid van VVS, of hij moest zich er schriftelijk
te worden. Zelfs Cools, medevoorzitter van de
tegen kanten. Nochtans, om redenen van demovan de produktiviteitsontwikkeBSP stelt dat de krisis door iedereen moet worden loonontwikkeling
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jaagt, worden als onontkoombare streefdoelen
steld door de stichters van VVS, dat ligt zojaar. Hij noemde het ronduit gunstig : de inflavoorgesteld.
wat in de prehistorie van de Vlaamse Studententie werd tot een behoorlijk peil teruggebracht,
Men denkt voortdurend dat onze westerse welvaart de
beweging.
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Want kijk maar,winsten worden toch steeds opge- nam serieus toe. Een toename met 8Ö000 in '76.
algemene politiek van VVS wordt bepaald op het
slorpt door investeringen en produktieuitbreiNationaal Kongres (7 mei), de gemandateerden
E
en
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irvesteringen
dlngen. We kunnen ons zeker de vraag stellen of bestaat niet meer. 't Is allemaal teoreties geworden verkozen op de Regionale Kongressen
investeringen werkgelegenheid scheppen.
(2,3 en 4 mei) Op die regionale kongressen
lul. Waar zitten alle spaarcenten? In het beheeft ieder student, ongeacht0nij lid is of
Het VBO (Verbond Belgiese ondernemingen) meent
heer van financiële instellingen die uitzien
niet,
een stem. Er wordt gestemd voor een prodat de lonen en de belastingen voor de ondernaar beleggingen en spekutaties waar er een figramma van een bepaalde groepering, en iedere
nemer de investeringen in de weg staan. De re- nancieel perspektief in steekt,
groepering kan aan die verkiezingen meedoen,
gering meent NU te moeten komen tot matiging van bv- staatsleningen voor 'ontwikkelingslanden',
als het programma van die groepering maar voor
de overheidsuitgaven om 'het bedrijfsleven' de
zogezegd de inbreng van de faktor kapitaal
16 april op het sekretariaat van VVS ligt. Elk
kans te geven investeringen te doen.
in die landen.
centrum heeft een een aantal mandaten te verOndanks het feit dat dergelijke maatregelen reeds
- de grondspekulaties
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enige tijd uitgevoerd zijn en geen effekt hadden
- kredietverlening vooral aan multinationale
Op het nationaal Kongres (dit jaar aan de VUB)
op de tewerkstelling, integendeel, gaat de bezuiondernemingen.
wordt
door de gemandateerden een ploeg (cfr renlgingspolitiek door. Vandaar dat we ons terdege Naast de aanwezigheid van liquide middelen in ons
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moeten afVragen of de hypotese winst omwerk te landje komt nog een veel groter gegeven om het
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Het Egmontplan moet volgens Tindemans 50000 ar- financiTe paradijzen van Luxemburg, de bankrekebuiten treedt als de Vereniging van de Vlaamse
beidsplaatsen verschaffen.
Studenten (niet van alle), en zo de spreekbuis
in Zwitserland enz..
Aangezien de werkloosheidsvergoedingen ongeveer 1 ningen
is van de progressieve studentenbeweging 1n
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voor maatschappelijke zekerheid een kwart betaalt Investeringen
Het hele sisteem van VVS is in feite afgekeken
voornamelijk in sektoren
heeft de overheid er voordeel bij de werkloosheid waar het leidt gebeuren
van het parlementaire sisteem. Het is opvaltot een sterke arbeidsbesparing.
te verminderen. Bovendien zijn de alsmaar stij- Paar heeft alleen
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leen voor een parlement zijn als het in hun
verstrekte gegevens.
kraam past? Het antwoord op deze vraag vindt
LONEN TE HOOG?
° 15"000 werklozen gaan op vervroegd pensioen
men in de serie putchen, staatsgrepen door ko(brugpensioen). Daardoor komen er echter geen De bewering dat de te hoge lonen oorzaak zijn
lonels, Pinochets allerhande, aanhangers van de
nieuwe arbeidsplaatsen bij, wel verdwijnen er van de werkloosheid is gemakkelijk te weerleggen.
klassemaatschappij die blijkbaar alles in het
vijftienduizend eenhden uit de werkloosheids- ? vde reeële lonen zijn ver achtergebleven bij de
werk stellen om hun privileges te vrijwaren.
produktiviteitsstijging. De loonkosten voor de
statistieken. Bovendien betekent dit geen beWat mij nog verontrust is dat de heren van
ondernemer zijn niet gestegen bij o.a. Claysonsparing voer de overheid want de uitkeringen
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de laster gewaagd hebben. Op reklameborden
het raam in de nachteii|ke straat valt een lichtschijn op een kombi
° 25Ö00 werklozen zullen voorlopig tewerk gesteld 0 Het Jaarverslag van de Nationale Bank van Bel - DoorRijkswacht
wordt de voorzitter van het Politiek Konvent
Waar zitten die nu op te loeren, m s hemelsnaam
dië vermeldt dat de konkurrenteipositie van
worden in openbare diensten en vzw's. Door
verwachten ze misschien bandieten7 Dat met beoaaid. de misdaad dient gelijkgesteld aan Krapuul (het geheel o gesmukt
de manier waarop dit gebeurt, is deze vorm van de Belgiese produkten versterkt is. De ruilvoet zich
met aan Maar door gestadig een oogje m het zeii te houoen met hakenkruisen). Verder worden wij, Paul
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heid : deze werklozen worden immers niet vast
Daarom moet je ook s nachts je ogen open houden
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zelf niet goed in hun schoenen staan.
Evenmin een besparing voor de overheid aange- ° De aantasting van de koopkracht van lonen en uit
We zoeken mannen die dat moeten aankunnen.
Dat de leden van VNSU gerust zijn : wij gaan
bij dag en bij nacht en bij ontij. Zoals Rijkswachters
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En voldoende waakzaam te zijn: opdat het kwaad niet geschiede. simbool van ,de eenheid en een wapen in de strij
Dit alles is dus niet meer dan een druppel op
0 ÏO'OOOnieuwe stagiairs aan 75% van het miniBent u er mans genoeg voor? Schrijf dan naar de
tegen de verloedering vanhet onder»ijs, de afeen gloeiende plaat.
Rijkswacht Wervings- en Selectiedienst
mumloon (waarvan slechts 60%door de patroon
braak van de sjociale verworvenheden van de
Bij alle analises gaat men zorgvuldig voorbij
FritzToussaintstraat 47-1050 Brussel
betaald wordt) Hierbij gelden ongeveer destudenten.
aan het feit dat een bestedingsbeperking zelf
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Vroeger werd de zaligmakende Keynes bejubeld,
het Egmont-Plan , opgesteld door Werkgroep
scheppen, doet ée regering niets anders dan
len van De Croo-Humblet, is blijkbaar een doorn
omdat de produktie en het totale bedrijfsleven
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dit sociö-ekonomies plan als "meer-arbeid" plan
dentenbeweging. Hun obstruktiepolitiek is geoverheidsuitgaven. Maar wat stel je vast? Het
te lanceren, laten varen omde publicitaire kant besteedbaar inkomen daalt en de overheidsuitga- - WSOmapje over de teorieën rond de bezuinigin- kend.
en, Wageningen, A'dam.
van dit plan niet al te dik in de verf te zetten, ven worden ingekrimpt. Dus plots wordt het
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maatschappelijk bestel werd steeds verder gepro- doorgetrokken in de hogere studies. De student
pageerd. Het gevolg van die twee konsekwenties ondergaat de studie en krijgt ée inhoud als een
is dat het beroep en daarmede ook het diploma Dte konsumeren goed aangeboden,
niet gedemokratiseerd wordt en daarenboven aan- Omzowel de vorm en de inhoud van het onderwijs
gewend wordt ter bescherming van een bepaald
en de studie op een anders geinspireerde wijze op 31 MEI 1976 t a«n ministerieel rondklassebelang.
is projektonderwijs een geschikt middel schrijven aan ém schoeldirekties van
Ten derde de keiharde realiteit van het afstem' otemvatten
Herman Decroo waarin te lezen staat :
het doel van een demokraties onderwijs te bem
en
van
het
onderwijs
op
de
noden,
niet
van
de
De diskussle is naar aanleiding van de univerreiken. Een bijdrage dient geleverd te worden tot de lessen in de maatschappelijke vormaatschappij, maar van de ekonomiese lobbie's
sitaire hervormingen opnieuw op het voorplan
de ontvoogding van de onderdrukten . Dat werd in ming worden gegeven door een licen4
getreden. Iedereen oppert de mening dat de de- wordt gehandhaafd.
ciaat in de geschiedenis of in -ffe
de vorige Schamper met de term 'de kollektieve
mokratiseringstendens in het begin van de zeven Omop deze gevolgen een antwoord te geven dient emandipatie' aangeduid. Onderdrukking door araardrijkskunde,Maatschappelijke vortiger jaren ten einde is gelopen. Dat is een
de demokratisering betrekking te hebben op de
beidsritme, door de verkoop van de menselijke ar- ming is een typisch vak voor sociolkonstatie die buiten diskussie staat. Ofwel
vorm en de inhoud van de studie, de latere be- beidskracht,door een politiek bestel dat de zelf- logen.Uaarom mogen zij dan dat vak
kunnen we nu de gevolgen onder ogen nemen ofwel roepsfunktie en ook van de totale maatschappe- realisatie in de weg staat. Daarop wordt ingegaan niet geven ? Uel,De Croo acht sociodieper ingaan op de oorzaken daarvan. Die zijn lijke demokratisering.
logen hoog.Hij heeft waarschijnlijk
in nummers van SCHAMPER waarbij de mogelijkheden
uiteraard.legio en niet los te zien van het
nooit goed begrepen wat pol en sokkert
en implikaties van projektonderwijs uitgebreider
maatschappelijk kader waarin we in deze tijd
juist leren,maar hij heeft wel goed
gesteld zullen worden. Ommeer te vernemen over
leven.
de rol van het universitair onderwijs kan iedre _ begrepen dat het wel lijkt alsof men
Vorige week werd reeds gemeld dat de vakbeweging 1. Demokratisering van de vorm van de studie.
daar maatschappij-kritische mensen
lezer terug vallen op de brochure 'unief van en
opnieuw interesse betoont voor demokratisering
vormt.Ue leven in een vrij land dus
voor wie', opgesteld door de onderwijskern van de
zij het eerder schuchter, terwijl in de vijfti- Dingen die dat in de weg staan : ex-cathedra
dat mag.De Croo leeft ook in een vrij
werkgroep landbouw.
ger jaren de vakbeweging in verband met dit
land dus mag hij proberen dat de
onderwijs, een opleiding die gebaseerd is op de 3. De demokratisering van het beroep.
punt een intensieve betrokkenheid aan de dag
kwaal
der kritische mensen zich uitvan de conceptie en de uitvoering,
legde. Dat die belangstelling gedaald is heeft scheiding
breidt.Uant
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te maken met het weinig konkreet resultaat dat men industrieel ingenieur, waar proffen stelden ~vrn^ de zelfstandige beroepen-verbonden is is een een troep rooie sociologen en politide vakbeweging bereikt heeft. Steeds werd nadruk dat het schandalig was dat het gebeurde omdat werkelijk gemotiveerde studiekeuze ver te zoeken,
cologen in het onderwijs terechtkomen,
gelégd door de politici op de ekomomiese ontwik- conceptie altijd op een hoger niveau staat dan 9e uitzonderingen bevestigen de regel. Maar de
Juist : ongelukken.Zegt ons alwetende.
keling Gezien daarvoor geschoold personeel
Herman niet als rechtvaardiging voor
(!) ) en een opleidingsuur waarvan eersoc1a^e druk om een welbepaalde opleiding te volvan doen was, werden de poortjes tot de unief uitvoering
zijn ministerieel rondschrijven(kenalleen bestemd is om de seleksie door te gen is een gekend fenomeen
op een grotere kier gezet zonder zich te bekome deel
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Z (76) 14) "dat is^ een zuivere
voeren.
ren over de ware toedracht van demokratisering.
over te stappen; daarom gebruikt men het woord lift. konservatieve refleks.Ik zou niet
Daarnaast is het mijns inziens ook te wijten
graag zien dat de leerlingen van het
Vele opleidingen leiden tot een beroep als wetenaan de overbeklemtoning van demokratisering in 2. Demokratisering van de inhoud.
middelbaar onderwijs binnenkort staschapper of als leraar. In die beroepssituaties
termen van doorstroming naar het universitair
kingspiket spelen voor de poort van
liggen vele mogelijkheden om zich anders op te
onderwijs. Duidelijk is dit veel te eng bezien Iedereen zal wel ervaren hebben dat de student
hun
eigen school."Het rode kwaad is
stellen.
echter niet te onderschatten dus moet
en deze abstraktie van eennn'mer stellen van de weinig inbreng heeft in het bepalen van het onderwijs. Dit heeft op zijn beurt te méaken met Over de maatschappelijke demokratisering zal het
er meer komen.(Herman doet zijn werk
problematiek had konsekwenties : ten eerste
u,
-_________
grondig als hij iets wil uitroeien).
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tatieve zienswijze; ten tweede de gerichtheid Daarvoor dient slechts verwezen te worden naar de beslissingsrecht en -macht op alle niveaus door
de betrokkenen.
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VSO.De kommissie Dumortier is Fransrolpatroon van het totale onderwijssisteem verder de vergaderingen van KOMMISSIE SOSJAAL
taliggericht en men spreekt over souien daarheen.
ciale wetenschappen.Dit zou dan slech
Paul Geeraert
slechts vier uurtjes les in de week

LEZERSBRIEF
Geachte Heer Hoofdredakteur,

I.Ko.V.E.
Initiatiefkomitee voor de verdediging
van de vrede in Europa.(IKOVE).

DINSDAG
15 MAART

11.30u.Zonnig-bewolkt weer.Ik begeef
mij wegvragend naar de Martelaarslaa
naar de BRT-studio's,reden:radio-prO'
Het IKOVE werd opgericht op 31 januari
gramma olv Mr Uachtwoord (lees:Nand
1976 door enkele personen die in toeBaert).Vandaag iemand,die samen met
nemende wedijver tussen Amerika en
ondermeer
Dr H. de Compte en Dr Peer:
"Waarover man niet soreken kan.daafr
Rusland in Europa die in de toenemende
tot de groep van de meest omstreden
M e r moet men zui iqen" ,...
. . x
wedijver tussen
een mogelijke bemn
■
—
(Uittgenstein)
(begeerde) figuren uit ons Belgiekdreiging zien voor volgende,dpelstellingen
een MogelijRe
ske behoord:Jef Geeraerts.
een
mogelijke
beDe schrijver v a n het artikel "astrologie
De zitplaatsen in het BRT-zaaltje
dreiging zien voor de vrede.Daarom hebnaar een s t e r r e n u B b e r m e n s c h " kan i n d e r zijn reeds allemaal "bevracht",geen
ben zij besloten initiatieven te ontdaad n i e t o v e r astrologie spreken ;d i t
nood:er zijn nog vloerplaatsen.
wikkelen die de publieke opinie moeleiden we a f u i t wat v o l g t :
12.00 U.Rood licht.De uitzending is
"Astrologie schijnt een nieuwe aanval te ten wakkerschudden voor dit oorlogsbegonnen.Vooraan drie stoelen:Nand
gevaar.
zijn van de burgerij".Weet de schrijver
Baert,Jef Geeraerts en niemand.Jef
Een platform werd aangenomen waarop
niet dat reeds Paracel3us,Pythagoras,
vertoont de typische menselijke zealle demokratische personen en organPlato,Aristoteles,Bacon,Dante,Kepler,
nuuachtige trekjes,'tokkelen met vinisaties zich kunnen verenigen.Het
Newton,Leibniz,Goethe,Henry Miller...op
gers,van been veranderen,... .Toch
astrologisch gebied werkzaam geweest zijr initiatiefkomitee spreekt zich in het
zeer kalm.
platform uit voor volgende doelstelen dat ook C.G.Jung soms de hulp inriep
Nand organiseert eerst het telefoonlingen die de instemming kunnen mes
van een astroloog?
vraagspel.Uelk dier komt in één van
Met veel wijsheid worden wij erop attent dragen van iedereen die zich eerlijk
Geeraerts boeken voor...? EEN RAM.
bekommert om de vrede in Europa :
gemaakt dat geen enkel psycholoog,geen
De presentator lacht door de teleenkel psychiater op dit ogenblik weet
1. Rusland en Amerika moeten alle atoom- foon dat het antwoord verkeerd is.
wat het karakter precies bepaalt. Maar
Ja,maar ik heb de boeken van Geeraert
bommen uit Europa verwijderen.
dan snelt de schrijver de psychologie
maar oppervlakkig gelezen.
2. Rusland en Amerika moeten de verbinter hulp, want hij weet ons met zekeri
Een beer.Ook niet.
tenis aangaan dat ze nooit als eerste
heid een duidelijke omschrijving te geEn om de zegswijze met drie te doen
atoomwapens zullen gebruiken.
ven: het karakter wordt enkel en alleen
kloppen:hond.De man verdient met
3. Rusland en Amerika moeten zich be^gevormd door intermenselijke relaties.
zijn hond 2500 ALSK-spaarcenten.Mureid verklaren aan een konferentie
Waar haalt hij zijn bewijzen vandaan ?
ziek.Baert stelt enkele opwarmingsdeel te nemen die moet beslissen over
Tenslotte komt het ons toch zeer primivragen.
het totale verbod van het gebruik en
tief voor te spreken van een " wereld
Dan
brengt men de oude bekende.De
van de vervaardiging van kernwapens
waar alle mensen goed zouden zijn, daar
vroegere huishoudster van hunne GEEen over de vernietiging Van alle bezij het licht zagen onder hetzelfde
RAERTS.Hartelijk weerzien.Beschrijstaande atoomwapens.
beste sterrenbeeld".
ving van de 8-jarige Jef.
4. Rusland en Amerika moeten al hun
Vooreerst omdat astrologie veel meer is
Daarna zingt Zjef Vanuytsel zich een
troepen,bases en militaire installaties
dan een samenstelling van twaalf sterhouten kop.
uit de landen van Oost en Uest-Europa
renbeelden: een horoskoop bestaat uit
Ueer later een Gentse-onderwijzer esterugtrekken.
12 sterrenbeelden, 12 huizen, 10 plane-i 5. Rusland en Amerika moeten al hun
vriendin van Jef.Jef die tijdens de
ten, ingaande en uitgaande aspekten,
muziek haar nuttige raadgevingen
oorlogsschepen terugttrekken uit de
ascendant, midhemel... Dit alles klinkt
geeft omtrent ontspannen zijn,want
Middellandse Zee en uit de zeëen van
hem waarschijnlijk zeer vreemd in de
de vrouw is wel duidelijk zenuwachNoord-Europa.
oren .
tig.Muziek gedaan.0e onderwijzeres
6. Rusland En Amerika moeten afzien
Daarenboven willen wij erop wijzen dat
vertelt
over het karakter van Jef
van elke militaire of politieke ineen goed astrolooog nooit-waarde-oorgebruik makende van persoonlijke ermenging of kontrole in de landen van
delen velt . Astrologie is geen godsvaringen met hem.
Oost en Uest-Europa.
dienst die zegt wie tot de goeden en
13.00 U:Nieuus voor de radio-luiste7.Ontbinding van NATO- en Uarschaupact
wie tot de slechten behoort .
raars thuis,voor de 'echte' toeschou8.Alle bilaterale militaire akkoorGeen mens komt door de redenering alwers gedrum naar de gang waar de bonden tussen de Sovjet—Unie of Amerika
leen tot aanvaarding van astrologische
netjes,die door de BRT gratis geschon
en landen van Oost- of UestEuropa
waarheden, doch slechts door onderzoek
ken werden,
moeten worden nietig verklaard.
en ervaring . Daarom raden wij de
ingewisseld worden tegen broodjes en
In de loop van het voorbije jaar
schrijver aan wat astrologische literadrank.Er wordt snel gegeten.
is het IKOVE gestart met de oprichtuur door te nemen vooraleer zich op
13.10 U:Ue beginnen opnieuw.Eerst nog
ting van provinciale komitees in
zo'n kompleks terrein als astrologie
een alledaagse vriend van G.:Dr gieBrabant,Oost- en Uest-Vlaanderen.
te begeven .
ters.Dan een vroegere student-boemelEen brochure als toelichting bij het
vriend(Nu BRT -m an)
Françoise en Marijke
platform is drukkensklaar.
In het panelgesprek laten ze de hond
Onze belangrijkste opdracht blijft ec
los op Jef.Ze is een uitharige,staechter de publieke opinie op te roetige, 70-jarige vrouw.Maar men laat
pen tot waakzaamheid.Het IKOVE ijvert
de hond slechts een beetje grommen
er vooral voor om met alle demokraen blaffen.Ze wordt goed bewaakt
tische personen en organisaties het
tussen twee BRT-mensen in.
platform te bespreken en hen te beDe opmerkingen zijn de altijd ueertrekkun bij de werking.Tevens willen
k e r e n d e , afgedane,"anti-Geeraerts" verwij alle initiatieven ondersteunen
uijten:zijn werken zijn sexboeken,
die door de organisaties zelf 'worden
vol vieze woorden en bladzijden scheldgenomen.Het IKOVE spreekt zich uit
woorden.
voor de brede eenheid van aktie onder
Maar Jef bijt danig van zich af en
personen en verenigingen van alle
dient de vrouw dan ook aardig 'van repolitieke,filosofische,religieuze
pliek.De tijd dringt,het panelgescjrek
of ociale strekkingen.
verliest daardoor heel wat van zijn
Om de doelstellingen v a n h e t IKOVE
waarde.
meer in de publieke opinie te brenIets voor twee uur,tweede optreden
gzn richt het IKOVE in een viertal
van de andere Zjef,met twee minder besteden over het ganse land debatten
kende liedjes.
in,Deze debatten proberen wij op de
Geeraerts bijbel-afscheidwoorden voleerste plaats in te richten m.m.v; begen ....
langrijke demokratische organisaties
Gaat en bemint elkander gelijk ik U
om zo d8 belangrijke doelstellingen
bemint heb.
van het IKOVE ingang te doen vinden
bij het brede publiek.
Patrick Finaut
1ste kand.Uiskunde.
Voor het prov.initiatiefcomité Oost-Vl.
Eric Heuzel.
Uij zouden het ten zeerste op prijs
stellen indien U onderstaande lezersbrief in één Uwer volgende edities
zoudt willen publiceren.

betekenen voor een geaggregeerde pol
en sokker volgens de IUK.Indien men
het Nederlands neemt dan zou sociale
wetenschappen initiatie in het sociaa
ciaal en ekonomische leven,maatschappelijke en ekonomische problemen,
maatschappelijke vorming en kommunikatiemedia betekenen.
Dan |ou alles in orde zijn en kunnen
wij - zestien uur les geven.Maar de
kommissies zijn niet Nederlandstalig
en dus geen zestien uur maar wel
vijf scholen opzoeken om een volledig
uurrooster te krijgen.
Dat is goed,heel goed denkt onze
liefste Herman want men uil nu al de
aggregaatsopleiding in Leuven afschaffen omdat men geen toekomst
meer ziet in het middelbaar onderwijs,indien de voorstellen van da
kommissies erdoor komen,zodat hij
zijn doel ziet naderen.
T o n i.

STRIJD ???
Dat de vakbond steeds met een soort waarheidstest aan een aktie start is dit jaar weer eens
duidelijk geworden met de konsentratie in Brugge
Werd het een flop dan was er waarschijnlijk minder nadruk gelegd op de stakingsakties, die als
beurtstakingen gepland werden.
Alhoewel het licht op groen gezet werd voor verdere aktie, zien we toch dat de beurtstakingen
op vrijdag gehouden werden in plaats van midden
in de week. Schrik dat de aktie door zou lopen
tot het einde van de week en dan niet meer te
stuiten? Of schrik voor een te zware financiële
last voor de stakingskassen? Ik zal er geen uitspraak over doen maar toch wil ik enkele bemerkingen naar voren brengen.
Ten eerste is het positief te noemen dat er een
gemeenschappelijk vakbondsfront opgericht deels
uit noodzaak gezien de krisispolitiek die zich
verder doorzet en deels uit druk van onderuit,
van zij die alles op hun kop krijgen.
Ten tweede was het jammerlijk genoeg te konstateren dat het gemeenschappelijk vakbondsfront
geen alte lang leven beschoren was.
Verschillende kranten en politiekers gingen ervan uit dat de stakingen een politiek karakter
hadden. Dan komt bij mij direkt de vraag op of ei
een staking in se geen politieke daad inhoudt!
Altijd is een aktie gericht tegen maatregelen of
toestanden die geschapen worden door hen die de
,ndent bezitten, zij het nu politiek ekonomies
cf financieel. Vandaar dat iedere aktie mede
de ondermijning van die macht tot doel heeft,
omdat maatregelen en dergelijke meer slechts
een uiting zijn van die macht.
Ten derde : Het ABVV zegt dat zij steeds moet
wachten op het ACV, dat steeds achterna hinkt.
Maar ik wil eerst nog eens zien wanneer het
ABVV tegen een BSP-regering in aan de aktie zal
togen. Het ACV heeft reeds bewezen dat zij dat
aandurft.
Ten vierde hebben velen kunnen vaststellen dat
dc speeches op de Kouter door de vakbonden, de
waarde van de dagelijkse gazettepraat niet overstegen. Geen perspektieven, geen strijdvaardige
uitvallen enz.. Dat alles werd dan nog gekruid,
door kermis- en karnavalmuziek.
Enkele studenten vroegen omhun solidariteit
te mogen uitdrukken. Maar dat mocht niet, want
er ^aren slechts twee sprekers voorzien.
Iedereen werd verzocht om braafjes naar huis te
huppelen. Gelukkig was daarmee de kous niet af.
Een spontane betoging doorheen de Veldstraat_de _
Koornmarkt, Lange Munt en Vrijdagsmarkt toonde
duidelijk dat het ook anders kan.
Het is pijnlijk te moeten vasstellen dat gesindikeerde personeelsleden in de universitaire
gebouwen binnentrekken, éénmaal dat het piket
door toedeen van een prof om zeep is geholpen.
Hopelijk zijn dit allemaal geen tekenen van
zwakte.
PAUL
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Naar aanleiding van de dia-reeks die
op 31 maart door Het Centrum voor
Seksuele Voorlichting uordt vertoond
had ik een gesprek met Rita Dnmey in
één van de gezellig-romme1ige ruimtes
in de Uillem Tellstraat.
Er blijkt rond seks nog steeds meer
geprobleemd te uorden dan ik had kunnen vermoeden.
Daarom is de dia-reeks "Het" en "Alles
Goed,Vraagteken" alvast een aanradertje.Ze werd speciaal door Nijmeegse
studenten in elkaar gebokst voor een
studentenpubliek.Niet zomaar plaatjes
kijken,maar een poging om een geintegreerd geheel van woord en beeid naar
voor te brengen over voorbehoedmiddelen en hoe je je bij het gebruik ervan
voelt.Geen schoolse presentatie van
X aantal techniekjes maar een menselijke benadering uaarin sex in het
ruimer geheel van de relationele beleving gesitueerd uordt.Hoe je je voelt
bij ,onder,zonder,het vrijen.

Eén en ander is ontstaan uit het besef
dat er nog steeds een enorme nood aan
voorlichting blijkt te bestaan.Doodgewone weetjes over hoe-het-uel-en-hoehet-li efst-niet-moet-mag-kan.De studentengroep bereiken blijft een moeilijke zaak (je moet het ons niet zeggen !!!) Al te snel wordt gedaan alsof
men er al alles van af weet.Dan loopt
er plots iets mis...
Overigens,niet alleen de techniciteit,
het weten hoe je de spullen moet gebruiken,hoe je een kondoom over je lid
rolt of hoe je niet vergeet alle dagen
je pil te slikken,is belangrijk om
veilig en lekker te kunnen vrijen.
Ieder voorbehoedmiddel heeft zijn eigen menselijke kant.Niet iedereen
vindt het plezant het vrijen af te
breken om een kondoom op te steken.
Bepaalde voorbehoedmiddelen leggen
reeds door hun gebruik sterk de nadruk
op een eenzijdig coitale seksbeleving.
De selektie van een bepaald voorbehoedmiddel gebeurt echt niet altijd
of in de eerste plaats op financiële
gronden of uit veiligheidsoverwegingen
Vaak spelen helemaal andere dingen
mee in die keuze.
Heel wat meisjes blijven het kondoom
prefereren "omdat hij dan tenminste
nog een inspanning moet doen voor hij
in mij kan ",als ze niet zeggen "voor
hij me neemt",

Men staat angstig tegenover de pil,
niet
wegens allerhande zgn.’medische
komplikaties ’(dat zijn de officiële
argumenten waarmee men komt aandraven)
maar uit angst aan een teveel aan
seksuele beleving.Maw.Géén voorbehoedmiddel wordt een voorbehoedmiddel tegen vrijen."LJanneer ik de pil neem,
heb ik geen enkel wapen meer om mijn
man,lief... te doen stoppen.Dan moet
ik hem zeggen dat ik in feite geen
zin heb of moe ben,en dat durf ik
niet."
Anderen durven hun partner niet te
bekennen dat ze 'al' de pil namen
omdat hij het misschien niet zo'n
prettig idee zou vinden dat ze al met
andere mannen naar bed (of waar dan
ook) is gegaan of kon gegaan zijn.
Die eeuwige maagdelijkheid,jawel.Je
stelt de 'jager' toch niet teleur.
Vreemd hoe heel uat mensen tegen die
sekq blijven aankijken...Voor velen
blijft het een soort ding dat je als
vrouw verdraagt,ondergaat,voor een
'hoger'doel.Voor velen is de 'vrouwelijke seksbeleving' toch iets helemaal anders dan het 'mannelijk orgasme'.Voor velen is genot iets waar
je best niet over praat,zéker niet
als meisje."Mijn jongen zou het beslis!
niet plezierig vinden moest ik hem
vertellen dat ik aan zijn gestomp
niets heb".
De keuze van een specifiek voorbehoedmiddel is sterk afhankelijk van de
manier waarop jB seks ziet of wenst te
zien.Daarin blijft de pil het meest
vervreemdend:ze kén .een uiting zijn
van een zekere anti-lichamelijkheid

waar meis je;; zn prefereren omdat ; h
bij het pi 1gebruik hun lichaam -en
zeker de streek van bun vagina — niet
hoeven aan te raken.Meisjes die een
iraait je of pessarium gebruiken
zijn meestal mensen die bewust iets
met bun eigen lichaam willen te maken
bobben,het graag aanrnken of graag
aangeraakt uorden.Het plaatsen van een
spiraaltje of pessarium is dan een
aanvaarding van de uerking van je
bloedeigen lichaam,ook al kan het
spiraaltje soms oorzaak zijn van heviger bloedingen.

Uie er zoal naar het CSV toekomt ?
Vanaf 14 jaar toch al een heleboel.
De meeste tussen 18 en 20 jaar,met
een concentratie op i9 jaar.Dan ook
veel die al één jaar getrouwd zijn
(de problemen beginnen...) net op
het punt staan te trouwen of na een
aantal kinderen een voorbehoedmiddel
toch wel een nuttige uitvinding beginnen vinden.
De meesten komen met.z'n tweeën naar
het centrum.Ongeveer de helft zijn
studenten.Die zijn teorretisch vrij
goed ingelicht.Ze weten dat een spiraaltje geen spiraal is en een kondoom geen ballonnetje.Toch blijkt er
praktisch nog heel uat fout te lopen.
Een vrij grote groep CSV-klanten zijn
overigzns geneeskunde-studenten,zuanger of verantwoordelijk voor een zwangerschap.Nu ja,die moeten ook wel wat
erg lang wachten als ze volgens onze
goeie ouwe burgerlijke moraal uillen
leven.Daarvoor alleen al zou je tegen
een verdere verlenging van de studieduur zijn.Je kan van studenten toch
niet verwachten dat ze én steeds langer studeren,én'buitenhuwelijkse betrekkingen' (wat een uitdrukking)
schuuen ! En masturberen verveelt
toch ook wel na een tijdje...
In de ogen ivan veel van die artsen-inspe blijkt het weten voldoende te
zijn om het te voorkomen.Een soort
misplaatst socratisch optimisme. Of
een psycho-analytische konsekwentie ?
In ieder geval zitten ze daar met de
baby of uat een baby zou kunnen worden. En reisjes naar London of Nederland kunnen echt wel aangenamer worden doorgebracht.
De drempelvrees blijft.Voor velen
blijft het CSV een gevaarlijk sekskot
Alhoewel dergelijk imago dan weer
andere mensen aantrekt.
De grootste groep bezoekers komt uit
de moraal- ( invloed van de cursus
seksuologie ?) en de psychologie.
Geneeskunde-studenten komen vooral na
een ongelukje.
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STERILISATIE...
Er komen wel heel uat meer mensen naar
het CSV voor sterilisatie dan vroeger.
Er heersen daarover nog niet weinig
mythenJMensen hebben iets tegen irreversibele dingen.Na de radio-uitzending over de omkeerbare sterilisatie
aan de Leuvense universiteit waren er
al plots meer mensen geïnteresseerd.
Maar uat is omkeerbaar ? In latere
uitzendingen werd men al uat voorzichtiger.Voor 85 % omkeerbaar,uerd het
toen... Op een bevestigend antwoord
van de Leuvense dokter wacht het CSV
al weken.Je moet tenslotte toch ueten wat je de mensen vertelt.Als iemand vraagt of hij zich kan laten ste
ri1iseren,maar gaarne binnen 5 jaar
terug de mogelijkheid zou uillen hebben om terug zwanger te uorden - of
vruchtbaar zaad te lozen - moet je
daar zeker van zijn.
En dan het bijgeloof !
Sterilisatie bij mannen is een heel
uat makkelijker operatie dan bij
vrouwen,maar dat vertellen de -doorgaans mannelijke - gynecologen je
zelden.Nog diep zitten de anti-feminismen.Een man kan immers nog hertro wen,niet ? Met een jonge griet.
Uaarvan hij kindjes uil.Maar welke
ouwe vrouw hertrouwd ? Met een jonge
knul?
Uie durft nu ook te raken aan het
heilige mannelijk lid !
Overigens denkt de grote meute nog
steeds dat je,eens gesteriliseerd,
prompt met een piepstemmetje begint
te spreken.Of dat je helemaal geen
ejaculatie meer hebt.
Nu heeft sterilisatie niets te maken
met castratie,ook al zijn er heel
uat (verontruste) mensen die dergelijke verhaaltjes maar al te gaarne de
goegemeente insturen.
Vrouwen vrezen dat sterilisatie gelijk
staat met "heel den boel exuithalen",
of dat ze er kompleet frigied van zullen uorden ! Uat een scalpel niet al
vermag !
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beu,je speelt uat met je —minder
saaie - lid,je wordt moe en valt in
slaap.En dat terwijl nog tientallen
bladzijden Massart je zitten toe tB
lonken op je verleidelijke bureau.

Is er in het 16-jarig bestaan van het
CSV veel veranderd in het soort pro-blemen waarmee mensen aan komen kloppen ?
In essentie niet.Het man/vrouw beeld,
met de respektieve rol van elk,blijft
grotendeels t.o.v. elkaar bestaan.
Het feit dat jongeren nu meer kans
hebben om er iets van af te weten dan
vroeger uil nog niet zeggen dat ze
inderdaad beter geinformeerd zijn.
Er zijn nu heel wat brochuurtjes
ter beschikking (van de infolder van
info-jeugd en de ministerie-brochure
tot lijvige boeken é la dat van
Mastery & Johnson (N.B. het C.S.V.
heeft een uitgebreide bibliotheek
te uwer beschikking) Je kan de invloed daarvan testen aan de hand van
de vragen waarmee mensen komen.Dan is
het resultaat wel povertjes.Het, aantal abortussen daalt er niet om.Dat
hierin vooral de hypokriete houding
van de overheid remmend werkt weet
onderhand wel iedereen.

MASTURBATIE....
Dacht je dat hierover geen problemen
meer werden gemaak t ? Dat ieder zich
nu op zijn vrije gemak kon bevredigen
zonderangstkompleksen ? Dan heb je
het alweer mis . In home Boudeuijn
zitten nog erg veel -eenzame probleempjes. En op het CSV kwam nog deze
week een jongen die 'd'er vanaf wilde
omdat 1 keer per dag toch erg veel
isen zijn prof (hij studeerde geneeskunde,jawel) hem had verteld dat er
met masturbatie -behalve de lol- tal
van nevenverschijnselen gepaard gaan.
Uaarop de lieve jongen prompt dacht
dat hij doof werd (uat ?) en onmiddelijk een verklaring had voor zijn
acne dat welig over zijn uangen tierde.Bovendien dacht hij dat meisjes
dat geuoon aan je zagen,dat je teveel
aan je lichaam zat te friemelen.0
jeerom,jeerom,daar gaat m'n toekom
stige bruid.
Nee,die masturbatie had hem al telkenmale een tweede zit gelapt,het moest
daarmee uit zijn.Je bent het blokken
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is er een evolutie vast te stelin de groep die anti-conceptiva
gebruikt.Nu zijn er toch
al
heel uat 14-16-jerigen die erom komen
vragen.Doorgaans beginnen Jongeren
aan een anti—conceptivum te denken
na een eerste seksuele - enfin coitale - ervaring.
Uat sociale differentiatie betreft}
arbeiders ontmoeten ue niet veel in
onze wachtzalen.Een projekt om te
starten met een buurtwerking aan de
Brugse Poort is falikant in het water gevallen.Het blijft een erg moeilijke zaak,mensen bereiken.Een pamflet is daarvoor niet zo goed geschikt.De groep die over de stoep
van het CSV komt is niet de groep
met de meeste problemen.Die hebben
zich al op één of andere manier van
zekere vooroordelen bevrijd.Ofwel
zijn het mensen voor ui ^ de voorlich
ting net iets te laat komt.
Mensen uit de rechten zul je in het
centrum zelden aantreffen,maar dat wet
tigt beslist nog niet de conclusie
dat dit een probleemloze groep zou
zijn...

Nogal uat mensen leggen steeds meer
de nadruk op het relationele aspekt
van seks.Je moet "samen" klaarkomen.
Een meisje dat liever manueel dan
coitaal bevredigd wordt "mankeert
uat".
Je vrijt maar met iemand waar je
"echt" van houdt.Of je houdt pas van
iemand waarmee je "echt" vrijt ?
En relaties zijn dan nog zo sterk
overgoten met zo'n goddelijk eeuuigheidssausje.Eens en voor altijd.mi In
liefste.MIJN lief.
Veni,vidi,vici.
Vrijers die het allemaal niet zo
direkt in continue banden zitten zien
zijn "immoreel""misbruiken" je alleen
maar.Alsof een momentbeleving in het
hier-en-nu "ik vind je tof en heb zin
om met je te vrijen" persé oneerlijk
moet zijn als daar moregen,overmofcgen
en de hele resem andere dagen van
je lieve leventje niet dezelfde goesting op volgt.
Eén en ander lijkt toch nog sterk op
de 19 eeuuse bezits-verhouding.Met
alle jalouzieën en klatergouden emoties vandien.
Jammer,het leven kon zo fijn zijn...
KOEN RAES.
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Ik had een droom.
Over liefde, genegenheid, vertrouwen.
Det ik een vriendje heb, dat me graag
nag, niet alleen om een intiem spelletje, maar om datgene wat een kind bij
een volwassene kan ervaren of soms verwacht. Ik had een droom waar zo'n jongetje van twaalf beantwoordt aan die
verlangens waar mijn gevoelsleven mee
begint en eindigt, met daartussen al
,
het andere. Het ene intenser dan het
andere. Maar toch allemaal aanwezig.
Liefde met mijn vrouw en kinderen, genegenheid bij vrienden, erkentelijkheid
bij mijn collega's op het werk. Beleving in al de verschijnselen van onze
maatschappij. Gelukkig zijn met de gewone dingen. Een gewoon ontbijt in het
gezin, een boek lezen, een tv-programma,
een uitstap met vrienden. Gelukkig zijn
met de fantastische dingen (het onverwachte) in het leven. Doch dat alles
ligt tussen dat begin en einde van mijn
behoefte aan jongetjes. Dikwijls onuitgesproken .
Ik had een droom dat ik met de ouders
van mijn vriendje aan het praten ben.
Op een avond. Het is gezellig met een
drank. En ik begin te vertellen over
hun zoontje. Hoe ik hem vind, hoe ik
hem ervaar. Hoe gelukkig hij me
maakt ... Ik zal aarzelend beginnen.
Bang zijn ouders te shockeren. Ik zou
vertellen welke achtergronden mijn houding tegenover hun zoontje bepalen.
Hoe mijn liefde voor jongetjes in mij
bewust geworden is. Op mijn achttien
jaar. Hoe dan mijn genegenheid en mijn
liefde voor jongetjes is beginnen groeien. Welke toen mijn houding tegenover
seksualiteit was. Hoe beschaamd ik was
me zo te voelen. Hoe ik geleden heb om
verlost te worden van die "zondige" gedachten. Hoe ik mijn vrienden zag vrijen en een verloving aangaan. Hoe mijn
verhouding was tegenover meisjes, ze
wel sympathiek en mooi vond maar anders
dan jongetjes. Hoe mijn verloving en
huwelijk verliep. Hoe mijn vrouw en ik
er in geslaagd zijn een fijn huwelijksleven op te bouwen en een prettig gezin
met vier kinderen te vormen. Maar dat
jongetjes mij steeds bleven aantrekken.
Of ik wou of niet. Hoe mijn inzicht
over lichamelijkheid geëvolueerd was,
verruimd. Dat alles zou ik vertellen
aan de ouders van mijn vriendje.
Ik zou vertellenüoe i k vernederd werd,
beschuldigd, door het slijk gesleurd.
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Verdacht gemaakt in de gemeenschap waar
ik in leef en dit omwille van de geruchten over wat intimiteit met een
jongetje, waarbij geen sprake was van
bedreiging, geweld of naiefdoenerij
maar van genegenheid en spel. Dit alles werd door de ouders en politie anders geïnterpreteerd. Maar ik zou ook
vertellen hoeveel vrienden mij trouw
bleven en ook die gevoelens van mij
aanvaardden. Hoe mijn collega's mij
hebben gerespecteerd. Hoe mijn vrouw
en velen uit de familie achter mij
stonden en begrepen dat een mens geboren is om lief te hebben. Dat alles
zou ik aan de vader en de moeder van
mijn vriendje vertellen. Met in mijn
hart de angst dat ze het niet zouden
begrijpen. Of ze mijn vriendschap met
hun zoontje zouden blijven appreciëren.

siviteit, al dat wantrouwen tegenover
seksualiteit tussen volwassenen en
kinderen, maar steunen op onwetendheid
en het niet konsekwent zijn met de "mogelijkheden" in de mens. Terwijl ik
ondertussen konstateer hoeveel verhoudingen tussen volwassenen en kinderen
bestaan. Soms in onjuiste gevoelsverhoudingen, achterbaks of in donkere
onverwachte momenten. Soms mooi en
heilig. Maar ze bestaan, veel meer
dan wij vermoeden, bij gezaghebbenden,
bij de man van de straat. Onderdrukt.
En het volk speelt struisvogelpolitiek.
Dat-vermoeit mij omdat er nog altijd
die wet bestaat, die als een zwaard
boven mijn hoofd hangt.
Ik had een droom. Ik vecht voor de
aanvaarding van individuele menselijke
verhoudingen. Een volwassene en een
kind. En dat maakt het gevoel in de
impasse te zitten nog groter. Onjdat
de vermoeiende strijd bij vele sociale
bewegingen, nog altijd gekompenseerd
wordt wanneer men naar een geliefde
gaat en daaruit de kracht vindt elke
dag ODnieuw te beginnen. Maar dat kan
ik niet, want mijn geliefde is dat
jongetje dat door velen voor naief, onwetend en machteloos wordt gehouden.
Doch daarmee zitten we in dat valse
beeld dat we hebben over kinderen.
Daarmee is het allemaal begonnen, jaren, eeuwen geleden. Daarom is het
goed wat geschiedenis te kennen, niet
over oorlogen tussen machtswellustelingen maar over de gewone gedragingen
tussen de mensen van vroeger, toen de
kinderen nog voor "vol" aanzien werden.

En waarom zou ik hen dat vertellen ?
Omdat ik zo moe ben. Moe van dat bang
zijn. Dat het "Uit" zou komen. Moe
van dat frustrerend gevoel dat ik
steeds behoud, ook wanneer mijn vriendjes er zijn. Omdat ik het niet meer
aankan te leven met dat rotte op;,'edrongen gevoel van iets "achterbaks" te
doen. Want ik weet, dat ik in wezen
geen kwaad doe, maar dat mijn handelingen slechts kwaad of goed zijn naargelang ik mij tegenover mijn vriendje
gedraag. In hoeverre wij ons samen bevrijdend gedragen. Bevrijdend in die
zin_dat_wij_ieders vërïangên”ën“gëvöëïen_respëcteren en er rëkening~mëë
höüdënT
Ik ben het moe dit niet ’le kunnen, omdat ik niet ontspannen kan zijn zolang
ik geen eerlijk spel kan spelen tegenover de anderen. Ik ben moe te weten
dat al die vooroordelen, al die agres-

Ik had een droom. Ik loop alleen in de
straat met miljoenen kinderen in mijn
hart en dat maakt het lopen zo zwaar.
Werkgroep pedofilie.
Hopelijk volsta je niet met de afstandsname "Da's dus een pedofiel", na~hët“ïëzen van bovenstaande. Je kan hoogstens
zeggen dat de schrijver ervan zijn gevoelens voor kinderen belangrijk vindt
en ze niet zo sterk onderdrukt als vele
mensen dat denken te moeten doen. Om
hun normaliteit hoog te houden. En hun
naam onbeklad. Want verwerping en (gerechterlijke) vervolging in dit verband zijn legio. Bevrijding van pedofiel gedrag, of zelfs gewoon hulpverlening aan mensen die deze gevoelens
niet onderdrukken, wordt hierdoor bijzonder moeilijk.
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o rg a n is e e rt:

Deze zijn :
V.Z.U. De Buurt

FILM

Sedert september wordt er in Gent
konkreet gewerkt aan een alternatief
onderwijs, door kleuters, ouders,
pedagogen en anderen .
Men wil de kinderen de kans geven om
via ervaringen zichzelf te ontdekken
en ook de wereld waarin ze leven .
Men wil komen tot de essentie van de
dingen .
Dit gebeurt via het werken in projekten; vb. het huis waarin we samenleven tijdens de schooluren, de dieren, de kledij, speelgoed en sinter
klaas .

SKOOP

zaal 2:-Scarecrow.Jerry Schatzberg.
19u30
(1973)
-F. for Fake. Orson Uelles.
22u
(1976)

2) De Kaapverdische eilanden

VOORUIT

In 1974 werden de Kaapverdische eilanden onafhankelijk .
Tijdens de koloniale periode werd
niets gedaan rond onderwijs, zodat er
tot 1974 veel. analfabeten waren .
Nu worden verschillende alfabetisatieprojekten opgezet, omdat echte
bevrijding natuurlijk ook iets te
maken heeft, met het kunnen lezen en
schrijven.
In het onderwijs op de Kaapverdische
eilanden wil men aan iedereen gelijke
kansen geven .
Een praktisch probleem daarbij is dat
alle onderwijsmateriaal nog dateert
uit de koloniale periode, zodat de
Kaapverdianen wel weten hoeveel rivieren er in Portugal lopen, maar
niets weten over hun eigen volk, land
en leven .

Op 26 maart gaat er in Gent een her•cholingedag'door . Uaarschijnlijk zal
fiierbij de vraag rijzen "herscholen,
door wie... waarom ... waarover ..."
Het .is een initiatief van Interschol
in samenwerking met Oxfam . De dag is
dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor
scholiereB , maar dit betekent helemaal niet dat anderen daarom niet welkom zouden zijn .
In de voormiddag wordt er een schoolommaganck georganiseerd ; dit is een
voettocht door Gent die financieel
gaateung. .wordt door mensen die bereid
zijn pér k/h een bedrag naar keuze te
betalen . De opbrengst van deze voettocht gaat naar twee projekten , Hierbij haa ft men bewust gekozen voor twee
onderwijsprojekten ; één belgisch projekt en één in de derde wereld .

Na de voettocht wordt er natuurlijk
eerst gegeten( boterhammen meebrengen
en nadien wordt er verder gewerkt in
werkgroepen rond allerlei initia.
tieven ivm. onderwijs ( o.a. school
en derde wereld, speltecnieken in
het onderwijs, werkloosheid en onderwijs, functie van arbeid en onderwijs in onze samenleving ...)
Dit alles gaat door in de Blandijn
vanaf 14 u.
Zoals na de meeste dingen
Zoals het schijnbaar de gewoonte is,
volgt ook na deze drukke dag een ietwat ontspannender slotmanifestatie .
Deze bestaat uit een optreden van
PROLOOG met SCHOLIERENVERZETJE .
Hierop is iedereen welkom f

tot donderdag 31 maart •:
zaal 1;-Histoire d'un peche.
Ualerian Borowcyck.
20u
(1975)
-The wild bunch.Peckinpah.
22u30
(1969)

TONEEL

Ook_in_Gent zouden een paar mensen een
werkgroep pedofilie willen zien groeien.
Wie interesse heeft kan schrijven naar
het voorlopig kontaktadres : Bob Carlier, Kwaadham 25, 9000 Gent. Voor de
werkgroep of studiegroep in Antwerpen
is het adres :
Studiegroep Pedofilie
VHS Elcker-Ik
Consciensestraat 46
2000 Antwerpen.
patrick.

up donderdag 31 maart organiseert het
Centrum voor Sexuele Voorlichting
(Uillem Tellstraat 13 9000 Gent) in
de Blandijnberg 2 te Gent om 20 uur:
1. Audio-v^aueel voorlichtingsprojekt
"Het" (_ 400 dias).Dit projekt
heeft als doelstelling informatie
geven over anti-conceptie en het
gesprek stimuleren over de eigen
beleving van de seksualiteit.$45')
2. Audio-visueel voorlichtingsprojekt
"Alles Goed,Vraagteken".Handelt over
het thema "relaties" met die beperking dat het belicht wordt vanuit
de individuele ervaring.(45')
Dit projekt werd samengesteld door de
Stichting Studenten Gezondheidszorg
te Nijmegen.
Allen Daarheen......
Op 29 maart organiseren de werkgroepen
Sojuwe,Krapp en Mordicus een spreekbeurt van proffesor Van 0utryve(Criminologie K.U.L.) over :
Multidisciplinaire EerstBlijnshulp.
Op de Blandijnberg om 20u.

tot 31 maart:
Nightmoves.

Toch kan er iets gedaan worden. Er is
de (Antwerpse) Studiegroep Pedofilie
die bestaat uit~meïïsen dIe~vanuIt''Kün
professionele werkzaamheid, opleiding
ui gewoon interesse zich willen engageren in "studie en sensibiliseringswerk i.v.m. de emancipatie van de
oudere - jongere relaties". Deze studiegroep startte begin '77 met een
nieuwe "werkgroep pedofilie". Het
blijkt erg bevrijdend te werken om met
gevoelsgenoten te kunnen spreken over
je eigen beleving, vreugdes en teleurstellingen, over de druk van de omgeving. Maar belangrijker nog is het
gevoel van onmacht te doorbreken door
zich te engageren, door iets te beginnen doen aan de maatschappelijke kontekst. Niet om het minieme resultaat
van de eigen aktiviteit, maar omwille
van het gevoel er iets aan te beginnen
doen, zich_teweer te stellen. De werkgroep hëïpt namëïijk-haar~mënsen om
vanuit het spreken over hun eigen beleving een ruimer zicht te krijgen op
zichzelf, de omgeving en de hele maatschappelijke situatie. Deze bewustwording kan dan leiden tot sociale aktie.
Een klassiek vormingsproces dus : mensen vanuit hun eigen situatie motiveren
tot sociale aktie in de richting van
sociale verandering.

Arhur Penn.
(1975)

--------------- -------

NTG
De stuitbare opkomst van Arturo Ui.
Bertold Brecht.
van 26 maart tot 16 april,
telkens om 20u.
ARCA-NET
-Vreemd kind in je straat.
Eva Bal.
31 maart om 19u.
-Het souper.
Rudy Geldhof.
elke dinsdag en woensdag in april.
20u.
-Het verhaal van de man die bruggen
bouwt.
John Mc Grath.
door de Mannen van den Dam.
op28,29 en 30 maart en
1 en 2 april
om 20u.
ARENA
Vrouwen.
bewerking van Medea
en de Bachanten van Euripides door
Jan De Corte.
Elke donder-,vrij- en zaterdag
om 20u15;

En alsof het niet opkon moet uitgerekend opdiezelfde dinsdag 29
maart de werkgroep Uetenschappan
een debat organiseren over het
hemelse onderwerp
Astrologie : een wetenschap 7
met prof Vermeersch en De Vos.
in deLedeganckstraat 33,aud. 3
om 20u.
En om de agenda te vullen weze nog
gezegd dat het van de 2 april,die
dit jaar op een zaterdag valt,tot
en met de 17de april(de dag waarop
de verkiezingen worden opgevoerd)
het geen les zal zijn,onder het
mom van de .jaarlijkse paasvakantie
Denk dus aan chofe0i»da paaseieren
die achter schrale struikjes zijn weggestoken en kille regendruppels di-e
het overwitte kommunièkleed doordrenken wanneer vader zijn historische
foto's maakt.Mooie herinneringen zijn
niet te verwaarlozen.
('ULuitBBrne zijn politiek
platform.
Achtereenvolgens worden behandeld:
-De Vlaams-Uaalse verstandhouding
— D b Vlaamss B s u s g i n g
-De gewestvorming
-De anti-fascistische strijd
—het gevaar van nationalisme en rassisr
-de struktuur en werking van BPA.
Bestellingen:BPA-huis Abrahamstr. 2
9000 Gent
of Bankrekening: 290-013702986.
prijs 20 fr.
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