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BALIE VERSUS W ETSWINKELS O F ... ADVOKATEN
VRIIEN HUN STAND OP.
Op 2 september 1975 legden de
senatoren (tevens advocaten)
Pierson, Lindemans, De Stexhe,
Leroy en Risopoulos het volgende
wetsvoorstel neer bij de Belgische Senaat :
VOORSTEL VAN WET
Ar

t ik h . 1 .

Hei Gerechtelijk Wetboek wordt aangevald met een artikel 440Na, luidende:
Niemand mag, teniij hij advocaat of notaria ri, rechttkundig advies verstrekken, voor iemand onderhandelen om
geschillen te regelen of te vermijden, juridische akten voor
iemand anders opmaken.
'a D e » bepaling ia niet van toepassing o p :
»1. personen die krachtens de wet bevoegd zijn om akten
op te maken, bómen de perken van hun bijzondere bevoegdheid:
• 2, hoogleraren, voor de advieien die s j verstrekken:
» 3. personen wier hoofdberoep bedrijfsrevisor, accountant oi belastingdeskundige is, indien zij houder zijn van een
van de diploma's bepaald in artikel 4, 4*, van de wet van
22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der
bedrijfsrevisoren, voor hun prestaties in sociale of bciastingw y rfy iik v a -fii

» 4. organisaties bedoeld in artikel 728, derde bd, van bet
Gerechtelijk Wetboek wanneer zij handelen ten behoeve van
imn leden in zaken waarin zij de arbeider, de bediende of de
mristandigr mogen vertegenwoordigen voor het arbeidsgerecht;

moesten die verdwijnen, het zijl
de meest gewetenloze boeven die
gespecialiseerd zijn in het
doen uitbetalen van allerlei
schulden en vorderingen.
Waar
zelfs de deurwaarder niet meer
durft optreden komen zij af om
het vuile werk op te knappen,
(tegen grof geld natuurlijk)
Officieel is het wetsvoorstel in
generlei mate gericht tegen wetswinkels en andere alternatieve
rechtshulpverleners (info-Jeugd,
JAC, Release). Dit werd bevestigd door Lindemans. In een
telefoongesprek met wetswinkelLeuven zei hij dat de ww enkel
als tiende uitzondering zou vergeten zijn. Daar geloven we
geen barst van : sinds het ontstaan van de wetswinkel konden
we ons 'verheugen' in een levendige belangstelling vanwege de
Orde van Advokaten:

wetsvoorstel...

r iE ss m m
...may be too
intense for

» 5 . representatieve beroepsorganisaties voor het advies
dat zij aan hun leden verstrekken over vraagstukken betreffende hun beroepsactiviteit;

working man

» 6. octrooigemechtigden voor adviezen inzake octrooien,
rncrkrn, tekeningen en modellen;
• 7. personen tewerkgesteld op arbeidsovereenkomst voor
bedienden en juristen in dienst van een openbaar bestuur,
voor prestaties uitsluitend bestemd voor bun werkgever;
»8. personen die een wettelijk gereglementeerd beroep
uitoefenen en personen wier hoofdberoep handelsagent is,
voor die zaken die normaal betrekking hebben op hun
beroep;
• 9. maatschappelijk assistenten, voor de toepassing van
de sociale wetten binnen bet bestek van hun taak in ondernemingen, openbare besturen of filantropische instellingen. •

Artikel twee zegt iets over de
advocaten bij het Hof 'van Cassatie en artikel drie vertelt
dat bij overtreding van deze bepalingen geldstraffen van 200 fi
tot 1000 fr (x4o) kunnen opgelegd worden. (art.227ter Strafwetboek)
De indieners motiveren het voorstel als volgt:"Dit voorstel beoogt de rechtzoekenden te beschermen door de rechtskundige
beroepen alleen te laten uitoefenen door personen wier bekwaamheid en achtenswaardigheid
gegarandeerd zijn door een diploma en door het lidmaatschap
van een organisatie die aan een
strenge tucht is onderworpen".
Verder wordt gezegd dat dit
voorstel tot doel heeft de misbruiken die door factoringsmaatschappijen en dergelijken
worden veroorzaakt onmogelijk
te maken.
Zelfs indien we deze motivatie
geloven kan het sterk betwijfelc
worden of het toekennen van het
adviesmonopolie aan de advokaat
hier wel een oplossing biedt.
De praktijk in de wetswinkel
leert ons dat héél wat advokatei
de onwetendheid van de kliënten
financieel uitbuiten (zonder
nog te spreken van de belastinsontduiking) en dat die tucht en
'bekwaamheid en achtenswaardigheid' geen garantie zijn voor
goed werk. De Orde van Advokaten treedt niet op tegen schandalige misbruikenBovendien kan men de factoringmaatschappijen makkelijk buiten
spel zetten door het wijzigen
van een vroegere wet die de
werking van die dieven regelt.
En het zou een goede zaak zijn

starring;
o

kortelings in deze
rechtsstaat !. . .
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-Toen in Gent een ww, als eerste
in België, ontstond reageerde
de stafhouder van de Gentse
balie door alle advokaten van
'zijn balie' te verbieden om
ook maar op enigerlei wijze mee
te werken aan de zogenaamde
wetswinkel. Zijn voorbeeld
werd gevolgd door de stafhouder
van Leuven en van Hasselt.
-Op 4 januari 1973 verklaart Pr.
Dr.Mr.Ridder Victor in een intervieuw:"Ik vind de oprichting
van de wetswinkels een volkomen
overbodige en zelfs gevaarlijkaonderneming. Ik hoop dat in
België de raden van de Orde
zich tegen deze wetswinkels zullen verzetten. Tot nog toe is
het zeker in ons land bij de
pogingen die gewaagd werden,
geen sukses gebleken"
-In het 'Journal des Tribunaux'
verscheen een reeks artikels
waarin een zekere 'Petit Yves'

probeert de wetswinkels en hun
werking door het slijk te halen
-Door Deken E.Gilson werd in
1970 elke inbreuk tegen het
monopolie van de advokaat als
de 'grote samenzwering tegen de
balie' bestempeld. Vijanden
nummer één waren de vakbonden,
de factoringmaatschappijen en
de wetswinkels.
Het lijkt ons dan ook erg onwaarschijnlijk dat de Orde, bij
het voorbereiden van een wetsvoorstel zomaar het fenomeen
wetswinkel over het hoofd zou
zien. De enige echte bedoeling
van het voorstel is het monopolie van de advokatuur veilig
stellen.
Het wetsvoorstel zelf is het
werk van de Brusselse balie.
Begin 1975 werd een voorontwerp
van dit voorstel door de Brusselse balie rondgestuurd aan alle
Brusselse advokaten, en voorgelegd aan de Nationale Orde van
Advokaten. De Nationale Orde
legde het ontwerp voor aan een
speciaal Hiervoor uit de grond
gestamte komissie "Monopolie
van de advokatuur". Een iets
gewijzigde tekst werd dan doorgespeeld aan de Brusselse advocaten Pierson en consoorten.
Zij legden het wetsvoorstel neer
bij de Senaat.
Het streven naar een monopoliepositie is niet nieuw. Reeds
in 1964 reageerde Mr.Ridder
Victor bijzonder heftig tegen
het feit dat de vakbonden hun
leden zouden mogen vertegenwoordigen voor de rechtbanken en
daardoor het procesmonopolie
van de advocatuur zouden doorbreken. De argumenten die nu
gebruikt worden tegen alternatieve rechtshulpverlenende instanties werden toen gebruikt
tegen de vakbonden :..."zij geven geen enkele waarborg van
juridische kennis, zij zijn niet
onderworpen aan enige beroepsdeontologie...".
In een toespraak, gehouden op
26 september 1970, op het jaarlijks kongres van het Verbond
van Belgische Advokaten, stelde
Deken E.Gilson de Rouvreux dat
de advokatuur zijn beroepsbelangen moet verdigen, niet omwille
van haar partikulier belang ,
maar omwille van het algemeen
belang : "We mogen dus met een
gerust geweten, op alle fronten,
de prerogatievan van onze Orde
hardnekkig verdigen".
In het Bulletin van de Belgische
Nationale Orde van Advocaten
vinden we dezelfde ideeën terug:
"Het recht op monopolie van konsultatie...zou moeten opgenomen
worden in het Gerechterlijk Wetboek" en "Deze wettelijke bescherming zou moetn ingesteld
worden, nu er in België een toename van de activiteiten in de
juridische sektor moet wórden
verwacht."
De vraag in hoeverre de rechtszoekende al dan niet belang
heeft bij het versterken van het
monoolie van de advokatuur
schijnt de heren advokaten minder te interesseren dan de financiële voordelen die deze
monopoliepositie meebrengt.
Het bestaan van wetswinkels en
het feit dat ze veel mensen bereiken is een bewijs dat de advokatuur de nood aan rechtshulp
niet kan opvangen. Heel wat
mensen hebben terecht drempelvrees ten overstaan van de advokatuur. De hoge erelonen, het
gebrek aan informatie van de
vervolg op blz.2

NUM M ERS
Het kaste-systeem wordt weer bovengehaald.

Alles wordt netjes verengd, opge-

sloten. pierson zorgt ervoor dat enkel
de advocaat het monopolie krijgt van de
rechtshulp, Nelissen—Grade en zijn orde
houden de rechtsbijstand bij de huidige
advocatenstand.

Ook bij andere beroeps—

groepen zie je die tendens naar voor
komen. Een student farmacie mag nu al
beginnen sparen want een stuk apotheek
overnemen kost je een klein fortuin.
Diegenen die notariaat studeren hoeven
dat wel niet te doen, je begint er pas
aan als pa er warmpjes genoeg inzit.
De numerus—clausus en de geneeskunde
kennen elkaar ook al. Op alle vlakken
van de maatschappij zie je een onzinnige
opslitsing en technocratisering naar
voor komen.

Een typisch voorbeeld is

datgene wat zich nu voordoet met de
sociaal-assistenten, de sociologen en
soclaal-agogen. Kijk,zeggen ze, de
sociaal-assistent moet enkel oplappen,
pleisters leggen.

De socioloog moet

zich enkel bezighouden met boekjes
schrijven die enkel beschrijven (cijfer^
en zeker geen aktie voeren. Neen, daarvoor hebben we nu de sociaal-agoog (2
jaar geleden geboren). Die ma^ nu eens
lekker structureel gaan werken. Alsof
dat allemaal netjes afgebakende terreinen zouden zijn, klinklare onzin natuurlijk.

Alsof die vervreemdende scheidin-

gen nog niet genoeg zouden zijn krijg
je er nog een corporatistische tendens
bij.

Nelissen- Grade schrijft onver-

bloemd dat het toch maar normaal is dat
de zonen van advocaten en magistraten de
grootste kansen hebben. De argumentatie
daarvoor : het is de gewoonte en in de
kommunistisch e landen is het ook zo.
We zijn er verdomd wel mee.

De democra-

jtisering van het h oger onderwijs heeft
1al bijna niets opgeleverd en nu wordt je
Inog verplicht om over een pak geld en
relaties (gaat

samen) te beschikken om

binnen te dringen in de beroepsgroep
waarvoor je opgeleid werd.

Wat hebben

we aan een democratisering van het on—
[derwljs als we daarna in een kastenmaatjschappij terecht komen. Maar kom, geen
jnood, ze doen nog wat anders in Belgie
ook. De democratisering van de rechts—
!hulp komt er, spijts dat ding van Pierson en co.

Ze gaan straks de toga's in

jgekleurde versies toelaten en bloempotten in de gerechtszalen plaatsen.

Daar-

mee is de rechtshulp voor tien jaar zoet
en dan gaat er weer zoiets revolutionairs
gebeuren: ze gaan het pro-deo bureau een
"wetswinkel"noemen.
meer...

Wat willen we'nog

4e redaktie

je zaak

vervolg van blz.l.balie vs.wetswinkels,
kliënt zullen zeker niet opgevangen worden door een versteveging van het monopolie van de
advokaat. De wetswinkels en de
advokatencollectieven willen
precies aantonen dat de leemte
in de rechtshulp werkelijk bestaat. Om dit te vermijden
grijpt de advokatuur naar het
laatste redmiddels het verbieden van elke kritische rechtshulpverlenende aktie.
Deze repressieve tendens vinden
we ook in een aantal andere
teksten die binnen de balie
cirkuleren : het frapanste voorbeeld is wel de brief van M r .
Nelissen-Grade (cfr.hiernaast).
De voorstellen en tendenzen tot
repressie op de rechtshulpverleners, zowel binnen als buiten
de balie zijn slechts een klein
onderdeel van de maatregelen
die momenteel tegenover de gehele bevolking, en de werkende
in het bijzonder, getroffen
worden, n l . het ontwerp op de
vreemdelingen, het voorstel tot
vastlegging van een statuut voor
de vakbonden, het terug opnemen
van het beruchte wetsvoorstel
'430'...
We moeten aktie voeren tegen
deze evolutie. Het aktieterrejx
van wetswinkels ligt op het domein van de rechtshulp en het
recht in het algemeen. Daarom
werd door de wetswinkels en
advokatenkollektieven van België
een brochure opgesteld over de
rechtshulp. Deze brochure werd
aan de pers voorgesteld op 19
januari te Brussel. In alle
wetswinkels zal ze te verkrijger
zijn tegen JO frank. Voor verdere meer uitgebreide informatie
verwijzen we naar die brochure
en het debat over de rechtshulp te Gent, 2 maart.
30JUWE

het juridiseren van konfli.kten ontneemt
deze ieder dynamisme.Door een feitelijke
ongelijkheid in een juridische gelijkheid te vertalen (basis van het kontrakt)
bestendigt men de machtsverhoudingen.
Ze worden zelfs verrechtvaardigd.
De eis uit kristen-demokratische hoek,
het staken juridisch te regelen,ligt in
dezelfde lijn.Indi.en de vakbonden daar
ooit inlopen(wat informeel reeds kwasi
geschied is)zal staken haar laatste zin
ontnomen zijn.Omdat alles waaromheen
het recht haar vangarmen plaatst,haar
vrijheid van handelen kwijt is.Omdat het
recht dan zeker de uitvoeringsmodaliteit
ten van dat recht zal vastleggen,en dan?
'Ataken is een arbeidsrecht'klinkt het
nochtans uit •progressieve1monden.Da's
foutlstaken is een strijdmiddel waar
het rechtse recht haar poten af te houden heeft.
hr z ■jn toe;:
■. ic’jge dingen aan de
Iedere aktie die erop gericht is meer
hand met onze rechtsstaat.De toenemen'rechten'op te eisen,kan op korte terde juridisering van sociale verhoudinmijn aantrekkelijk lijken,op lange tergen is niet goed te praten..Sociaal—de—
mijn kan ze de burgerlijke maatschappij
mokratie is een verraad voor al wie nog
slechts bevestigen.En van twee dingen
een inhoud aan het woord 'socialistisch'
één.Ofwel aanvaardt je deze,en dan heul
geeft.
je best mee met zij die in die maatschapDe machtsgroep heeft in onze maatschappij het meeste macht hebben,dan bereik
pij op tal van terreinen het beslissingsje ook het meest.Of je verwerpt ze,en
recht moeten delen met zgn.'vertegendan stop je juridisch te denken.
woordigende' instanties van onderdrukte
Dat we er eindelijk maar eens van zougroepen.Iedere vertegenwoordigingsidee K
den
afstappen,onszelf en onze medemens
m zo'n kontekst een valsheid in gedach—
als 'rechtssubjekten'(marktwaarden)te
te:het heeft het kapitalisme enkel vlot
beschouwen.'.’ant welke aspekten van de
gehouden,de sociale relaties verstrakt.
mens heeft die lieve rechtsstaat juriVertegenwoordigen werd onderdrukken,met
alle vals bewustzijn dat dat veroorzaakt. disch in artikeltjes gedrumdsonze arbeidskracht ,onze intellektuele vermoGeen mens die nog een fluit begrijpt
gens ,eigendom,procreatierelaties enz.
van ons overgecompliceerd rechtsstelsel.
Al wat geld opbrengt.(of 'waarde')
'Neiuo censetur ignorare legem'???
Progressief schijnt de eis^steeds meer
Een machtsstrijd vertalen in een strijd
tot het verkrijgen van rechten is bedrog. aspekten van de menselijke aktiviteit
te regelen:’recht op vrijheid',recht op
Het fnuikt eenvoudig de opkomende krea—
persoonlijkheid',frrecht op leven',noem
tiviteit van een opstandige groep.
maar op.Wie kent hier rechten toe???
Wat zijn immers rechten?iienselijke relaRechtsvinding is een misbruik van macht.
Wanneer onze 'grondwettenjke rechten*
ties,gedropt op een concurerende markt.
Een ruilsysteem,waarbij de onderdrukte
niet meer dan loze woorden op papier
een stukje geeft en neemt,de onderdrukgeworden zijn,moeten we niet vragen
ker de grote koek voor zichzelf houdt.
aan de machthebber deze terug effektief
Hij heeft immers nog steeds het meest
te maken.We moeten ze gewoon aan ons
om op de markt te werpenskapitaal,
laars lappen en handelen.Straks maakt
arbeidsplaatsen,informatie,macht.

RECHT is per definitie
RECHTS

DE RRIEFVAN NELISSEËNGRADE
of hoe de odvokaten
voor hun za(k)ken zorgen
a&xxKs

Wellicht is de deken van de Nationale
orde van de advocaten in de leer gegaan
bij dokter wijnen. Alles wat NelissenGrade (de deken) sch rijft liegt er filet
om. Kort samengevat: vermindering van
het aantal stagairs-advocaten met daarbij een opleiding door de orde en een
"morele controle" door diezelfde orde.
Dat betekent een vermindering van h et
aantal potentiële advocaten. Een verminderde concurrentie dus voor de gevestigden, dus meer geld. Het gouden
kalf staat weer eens centraal in deze
problematiek : niet de belanden van de
rechtszoekende, de belangen (b ankrekening) van de advocaat moet voor alles beschermd worden. Dat dit duidelijk is
bij h et wetsontwerp Pierson hoeft niet
meer herhaald. Deze optiek wordt nog
eens bevestigd door de (geheime) brief
die Nelissen-Grade naar de Stafhouders
van elke balie stuurde. Het eerste wat
hij zegt is dat het hem niet om economische motieven te doen is, neen, "het
gaat om de bezorgdheid voor de, toekomst,
meer bepaald om de kwaliteit en de standing van ons beroep". Dat moeten we nog
geloven ook. Eeerst staat h ij te zeggen dat er een verhoging van de juridische activiteit te verwachten is en dan
gaat hij paal en perk stellen aan de
"brutale invasie" van rechtsstudenten
bij de balie. Daarbij leert hi.i ons dat
de stagairs rondlopen zonder kennis, zonder principes, soms zonder opvoeding.
Dat, bepaalde stagairs en advocaten onguur werk leveren is algemeen bekend.
Of dat met de beperkingen die NelissenGrade voorstelt een einde zal nemen
durven we héél sterk betwijfelen. Het
énige sterke selectiekriterium zou een
moreel onderzoek zijn. De orde wil enkel en alleen een advocatuur van wie de
morele (politieke) principes precies pas
sen in de visie die de orde heeft over
recht en hulpverlening. Je hoeft niet
na te gaan wat die principes zijn. En
bij toepassing daarvan zijn de linkse
stagairs en advocaten h et eerste slachtoffer want die hebben inderdaad niet dezelfde opvattingen als de orde. Die
stellen ondermeer dat er te weinig advocaten zijn wil men de zaken die men
krijgt degelijk verzogen, niet alleen
juridisch, ook menselijk. Meer advocaten die terreinen die niet winstgevend genoeg zijn voor anderen (orde)
te bewerken. Meer advocaten om inderdaad tot een advocatenproletariaat te
komen, ook al is dat h et laatste wat
de orde wil.
Gelukkig is bij de advokatuur de graad
van corporatisme nog niet zo ver gevorderd zoals bij de orde van geneesheren.
Maar het blijkt uit deze brief van
Nelissen Grade en nog andere uitingen
van de hoee advokatenwereld zoiets als
een neiging dat ze deze horde als
voorbeeld stellen.Het wordt van vandaag
vechten tegen de twee,neen drie,of vier
teveel om op te noemen,teveel om te
bestaan.
Willem Debeuckelaere.

men ons nog wijs dat er ‘recht op lopen'
bestaat...alsof het de machthebber is
die ons het 'leren lopen' kan ontnemen.
De wetswinkels en advokatenkollektieven
kunnen dan ook niet veel meer dan inte—
gratief werken.Door hun aktieterreinzelf-de leemte in de rechtshulp-bevestigen ze de funkties van het systeem.
Een leemte opvullen,aanklagen is het
recht—zelf aanvaarden.Stel dat iedereen
zijn teoretische rechten effektief kon
uitoefenen,er zou niet zo erg veel aan
de burgerlijke struktuur van onze maatschappelijke ordening veranderen.
Menselijke konflikten zijn géén Juridische konflikten,en de juridische oplossing is steeds de slechtste oplossing. Er bestaan beslist andere methoden
van konfliktregulatie dan de liberale
steunpilaar:recht.
Andermaal kan men door 'alternatieve'
hulp te bedrijven—hoe zinvol ook haar
aktie—de oorzaken van een onaangepaste,
ongekende,onbegrijpelijke rechtsstruktuur niet vatten.Dat kan pas wanneer
men zijn micro-aktie in een breder relevantiekader plaatst:dat van de a—juridische sociale strijd tegen iedere vorm
van onderdrukking.Een vrouw,langs een
echtscheidingsprocedure om,bevrijdén.
van haar familiale onderdrukking,is één
zaak.Om deze vrouw van haar sociale
onmacht te emanciperen zijn geen juridische middelen voorhanden.Dan komt men
noodgedwongen op revolutionair terrein
terrecht.
Het 'alternatief' karakter van de wetswinkels zou wellicht aan geloofwaardigheid winnen,indien het wetsvoorstel
Pierson erdoor kwam.Want de repressie
ve tollerantie waar we nu mee zitten,
doet ons vaak te gemakkelijke middeltjes aan de hand om onze systeemafhan—
kelijkheid te justifieren.
koen raes.
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Hemelrijk.

Katollek Vlaams Hoogstudentenverbond
Van Hulthemstraat

1 — 9000 Gent

Bijdrage en abonrterpent « Ons Verbond »
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De eerste EXTRAVAGANTE KAUSERIE
sprekerdiprofessor HUETIN
lid Amnesty International
over MISBRUIKEN VAN DE PSYCHOLOGIE meer bepaald de "wetenschappelijke foltertechnieken
DINSDAG 3 FEBRUARI BLANDIJN AUD.A A0.00
KRAPP—KRAPP—KRAPP—KRAPP—KRAPP—KRAPP—KRAPP—KRAPP—KRAPP—KRAPP

.*ee&i/ee<?v

SCHRIJVEN BESTEMD VOOR OPTISCH SCHRIFT

De fascistische bende van het KVHV is
er andermaal in geslaagd honderden studenten uit de kandidaturen geld af te
troggelen,door hen ongewild lid te maken van hun rechtse organisatie.
Hoe verloopt het spel?
Op het thu_sadres ontvangen de ouders
van kandidatuur studenten een check waarin
wordt gevraagd lid te worden van KVHV.
overhandigd door de postbode.Veel katholieke ouders lopen daarin en maken zodoende zoon of dochterlief lid van de
meest rechtse organisatie uit het gents
(cfr.haar relaties met Were Di en VMO)
Er wordt wel bijgezegd dat je mogelijkerwijs je lidmaatschap ongedaan kan maken,
en je geld kan terugkrijgen wanneer je je
aanmeldt op hun hoofdkwartier(de oude
slagerswinkel op de hoek van Van Hulthemstraat met St—Kwintensberg.De laatste
maand zorgen deze heerschappen er echter
voor dat hun winkel stelselmatig gesloten blijft,zoals reeds menig student,verontwaardigd om dergelijke onbeschofte
praktijken heeft kunnen vaststellen.
Ieder student die in hetzelfde straatje
zit wordt verzocht kontakt op te nemen
met Schamper zodat wij massaal het lidkaartenimperialisme van KVHV kunnen fnuiken.Bovendien stelt Schamper zich de vraag
naar de wijze waarop KVHV aan al deze adres
sen komt.Het Rektoraat en KVHV,twee handen
op enen buik???
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Fraaie info-hoek
De wetswinkels en advokatenkollektieven van Belgie brachten een brochure uit "DE ADVOKATUUR :ME3R STAND DAN BIJSTAND,de rechtshulp in Belgie ontleed " Kostprijs:70 fr.»i Bevat een bom informatie over de apathie in de rechtshulp
in ons teerbemind landje en een politiéc e stellingname tegen het elitaite wetsvoorstel Pierson.
verkrijgen in de wetswinkel,sleepstraat 159 gent of in
i^% de korte meer 6 Gent
Info-Jeugd Nationaal gaf een brochure uit"INFARDE II SEKSU-

éi\ ELE POLITIEK" dat de geschiedenis bevat van de infolder

voorbehoudmiddelen,o.a aan onze eigenste univ,de reakties
y y van al wat rechts is in Vlaanderen,adressen van abortusklijl^nieken.ledenüjsten van Pro Vita »enquetes omtrent verkrijg4fJA baarheid en bereikbaarheid van voorbehoedmiddelen voor jonll* geren enz.enz. Niet te missen.Katholiek Vlaanderen waakt.
RS^Te verkrijgen in Info-Jeugd,Kortrijksepoortstraat 98 gent.
JjlNueeds enige tijd terug gaf 'de stedelijke sociale school van Gent
VAAeen zwartboek uit met de geschiedenis van inspraak tot wansmaak,
y/Interessant voor al wie de revolutie op school wil waar maken.
^,4»Bureaukraten waken.Hoedt U voor schoolhoofden,inspektiediensten,
^^gemeenteraden,collegas.
Te verkrijgen bij ieder volbloed Shiss-student en in Info—Jeugd»

