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DE NAR
een papieren podium

'wi! : een anarchistisch tijdschrift
een ongrijpbaar maandblad
-(schrappen wat niet past)-

.

, zijn voor wie zich beweegt op vlak van maatschappelijk en socio-pounek verzet tegen
wantoestanden, en wil tevens een kreatief platvorm bleden aan mensen di,e hun
kunsten moeilijk laten kunnen. DE NAR tracht ook zoveel mogelijk te brengen wat de
zuilenpers schrapt of gewoonweg verzwijgt, met een speciale aandacht voor onafhanke
,Iijke, "progressieve" en buitenparlementaire groepen en,bewegingen of diens sympa
thisanten. Je kan gerust stenen datDE NAR een links-libertair ge'inspireerd blad is, dat
opkomt voor een zo groot mogelijke individuele maar ook kollektieve zelfbepaling en

ontwikkeling. Konkreet willen we dit doen door initiatieven - gebaseerd op zelfbeheer,
alternatieve organisatievormen (zowel sociaal als ekoncrnisch), sociale aktie en

weerbaarheid -, te ondersteunen en deze ideean te verspreiden. Daarom proberen we
in DE NAR hierrond zoveel mogelijk informatie-uitwisseling en positieve dlskussle oo
gang brengen. De redaktie van DE NAR bestaat uit mensen die zich op een of ander

wijze in deze doelstellingen terugvinden. Dit wil dus zeggen dat bijdragen aan en

informatie voor DE NAR door rnensen die zich hier ook ergens in teruqvinden rnssr
dan welkom zijh, ze zijn broodnodig. lndien dit grotebijdragen (artikels, lezersbrieven,
reakties, ... ) zijn is het voor ons zeer handig als dit op diskette kan (WP 5.1. / floppies
worden na gebruik teruggezonden). Indien dit een probleem is probeer het dan in elk

geval getypt OP te sturen naar p.B. 104. 1210 BBUSSEL 21. DE NAR heeft nu ook
een .E-mail adraa: d. nar@knooppunt.be , en een Homepage: http://
www.knooppunt.be/-d. nar.

'

E.n abor1nement op DE NAB (een jaar lang maandelljkl 1 nummer) kOlt 'e
.I.chi. 500 Bef. (of 600 Bef. / 30 Fl. voor men..n buit.n de Belgilche
Itaatlgr.nzen. Doe dit best via een gebarreerde cheque of gewoon cash, zodat er
niet op wordt gekort.) Door de Belgen kan er g.aiort word.n op rekenlng
Dumm.r: 068-205Q68�-39 yan vzW DE ,NAB.

'

Naast het tijdschrift do.etDE NARook nog aan verspreiding van allerlei andere bladen,
stickers, kleine zelfbeheeruitgaven, brochures, ... onder de naam D.STRO. Hiervan
kan je altijd een lillt aanyrag.n (LET OP: stortinqen voor de DISTRb moeten op een

apart r.kenlngnumm.r: 068-2112169-21 op naam van DE NAR D.STRO.

Vlm,RKO 0PPUNTE N
Om DE NAR te verkrijgen kan je een abonnement nemen, maar je kan hem ook

maandelijks gaan kopen op volgende plaatsen:

ANTWERPEN:
Babylon
Brabo

Bananenrepubliekp
Cartoon's
De Groene Waterman
Den Hoosack
Fans

,

,J.H.Sorm
Wereldwinkel
Elcker-Ik
8RUGGE:
Barshock
Dr.Vinyl
8RUSSEL:
Centre Libertaire
InternationaalCentrum
D.KSMUIDE:
4AD
DIL8EEK:
Tatwala

EERNEGEM:
B-52
GENT:
AEG
De Spinnekop

,

Infotheek

Kraakpand - Hoge Pontstraat
Zwarte Gat
lEPER:
De vorrn Vis
LEUVEN:
Clockwork
,JJ Records,
Los, 'Buenos
Pumkin Records
Wereldwinkel
MECHELEN:
'tSentroem
Wereldwlnlcel
OOSTENDE:
HetBaken

Natuurlijk kan je ook onze verplaatsbare propagandastandS zoeken en DE

.MAR daar kopen. Ais jij, trouwe lezer die tot alles bereid is, nog plaatsen weet

waar het interessant zou zijn DE NAR te verkopen, speel dat dan a.u.b. door aan
dit sympathieke maandblad. Het dankt u van harte. Wil je er zelf verkopsn aan al je
vrienden, vriendinnen, buren, collega's, .... laat dit dan vooral niet uit en bestel

gewoon een hoeveelheid NARREN bij ons! We zullen j8' zelfs dankbaar zijn.

w A A R o

RE DAXI ONE E'L

M 1 ·M I
NulMeer dan een eeuw geleden nam

de Amerikaanse, Arbeidersfederatie een

resolutie aan die verklaarde dat '8 uren een
legalewerkdag zullen uitmakenvanafen na
1 mei 1886'.' In de maanden voor deze
resolutie waren over heel Amerika al
duizenden arbeiders gestart met de strijd
voor een kortere werkweek. Geschoold en

ongeschoold, mannen en vrouwen, zwart
en wit, immigrant en '"ative', ze streden
allemaal samen. Chicago was het

strijdcentrum. Meer dan 300 000 arbeiders
kwamen op 1 mei de straat op.

De anarchlat.n, van Chicago

Het waren de activiteiten van de
anarchisten in de Centrale Arbeidsunie, en
op straat die van Chicago het centrum van

de 8-uren beweging maakten. De
anarchisten dachten dat de8-urendag enkel
kon bereikt worden door directe actie eri
solidariteit. Ze overwogen dat�e strijd voor
hervormingen, zoals de 8-urendag, op
zichzelf niet voldoende waren. Ze zagen
dit als slechts een veldslag in een verder
durende klassenstrijd, die en�el zou eindigen
doorsociale revolutieen deverwezenlijking
vanhetanarchisme (ee" 'vrijemaatschappij
gebaseerd op ,een ,cooperatief
productiesysteem', in dewoordenvan hun
programma)

Met deze ideeen organiseerden en
streden zij. Deanarchistischebondsnwaren
gebaseerdopdirecte controlevan onderop,
.wat het type samenleving reflecteerde dat

1 mei is, een dag met een speciale betekenis voor de arbeidersbeweging, Het is een dag van

wereldwijde solidariteit. Een moment om vroegere strijd te herdenken en onze hoop op een betere

toekomst te tonen. Een dag om zicb te herinneren dat geweld tegen een, geweld tegen allen is. Maar

waarom 1 mei? Wat is daar de geschiedenis van?

ze voorstonden. De Amerikaanse
heerssnde klasse zag haar winsten en

macht pndermijnd worden door de directe
actie van de verenigde arbeidersklasse. Ze
reaqeerde met geweld.

Haymarket

Op 1 mei ging de helft van de
McCormick HarvesterCompany inChicago
'in staking. Twee dagen later opende de

politie het vuur op de piketten. Er viel aan
dode en verscheidene gewonden.

, Geschokt, riepen de anarchisten voor de

volgende dag een protestbijeenkomst.
samen op de Hayrnarket.Hst was �n
vreedzame bijeenkomst en de regen stuurde

'

het merendeel van de grote massa snel

weg. Toen er slechts 200 mensen

overbleven, verscheen ereen politiekordon
van 180man, en sommeerde de massaom

onmiddelfijk uiteen te gsan, zelts al was er
volgensdeburgemeestervanChicago 'niets
dat erop leek een politie-interventie nodig te
hebben'.

Op dat moment werd er aen bom'
gegooid in de politierangen,met als gevolg
een dode en ongeveer 70 gewonden. De
politie ,opende het vuur op de

toeschouwers, er vielen -vele doden en

gewonden.
,

Een rijk van terreur kwam over

Chicago. Vergaderruimtes, vakbonds
gebouwen, drukkerljen en privehuizen

'

werden bsstormd (rneestal zonder
huiszoekingsbevel). Vele verdachten
werden in elkaar geslagen en soms

afgeperst 'Voer eerst de raids uit en zoek
dewet later op', was de publieke verklaring

,

van J. Grinell, de openbare aanklager. De
raids en de repressie, gesteund door de
pers, verzwakten de 8-urenbeweging. Een
belangrijke bron van ongerustheid en angst
voor de heersende klasse was

weggenomen en zowel de Ameiikaanse
Arbeidsbeweging en de anarchistische

beweging kenden een terugval. De raids'
hadden een deel van hetprobleemopgelost,
nu waren er zondebokken nodig.

Het proces

Achtmannen, allen anarchisten en actieve
vakbondsmensen, stonden terecht voor
moord. Erwerd geen enkel bewijs geleveI'd
door de staat dat een van hen iets met de
bom te maken had. In feite waren drie van
hen "iet op de'bijeenkomstgeweesten e�n
andere was, daar met vrouw en kinderen.

Een bevooroordeelde rechter en jury en

een hysterische pel's zorgden ervoor dat
aile 8 veroordeeld werden. Hun enige
'misdaden' wareri hun anarchistische
ideeen, vakbondsactiviteiten de bedreiging
die dit vormde voor de heersende klasse.
Grinnell maakte hetduidelijk, 'Hetanarchisme

'

staat ,terecht...deze mannen zijn
uitgekozen ...omdat ze leiders zijn'.

Ondanks wereldwijd protest
werden vier van de Martelaars van

Haymarket gehangen., Een half miljoe.n
mensen vormde de lijkstoet en 20 000
kwamen samen op het kerkhof. In 1893
maakte de nieuwe gouverneur van Illinois
officieel wat de arbeidersklasse in Chicago
en over de hele wereld al heel de tijd wist,
en vergaf de Martelaars omwille van hun

duidelijke onschuld en omdat 'het proces
niet eerlijk was'.

In 1889 stelde de Amerikaanse

delegatieop het Internationaal Socialistisch
Congres in Parijsvoorom 1 mei als een vrije
dag aah te nemen. Dit om de strijd van de
arbeidersklasse te herdenken en het

Martelaarschap van de Acht van Chicago.
Sindsdien is 1 mei een dagvan intemationale
solidariteit.

De gebeurtenissen die aan deze
dag ten grondslag liggen, maken duidelijk
dat de echte betekenis niet ligt in een

stadswandeling, gevolgd door speeches
van SP-politici en vakbondsbureaucraten.
Het is nlet verwonderlijk dat de echte

,

geschiedenis en betekenis van 1 met
'

verborgen zijn.

Als de anarchistische ideesn van

de Martelaars van Chicago betel' bekend
werden en terug in de praktijk gebracht,
zouden de vakbondsbureaucraten en SP
politici zonder jobvallenl Het 'Chicagoildee'
van de Martelaars toont aan dat er een
'reeel, praktisch alternatief bestaat voor
zowel de huidige arbeidersbeweging als
het huidige systeem.

'

1 mei moet, net als de srbeiders
beweging zelf, gered worden van al
diegenen met een gevestigd belahg in het

huidig systeem. 1 mei moet opnieuw een
dag worden om de vroegere strijd van de
arbeiderklasse te herdenken en een dag

,

om solidariteit te tonen met hedendaagse
strijden. Maar we moeten daar niet
ophouden, we moeten van, elke dag een

Eerste Mei maken. De toekomst van

arbeidersbewaging ligt in hetterug opeisen
van haar eigen verborgen verleden. We
moeten een echt, strijdend alternatief
creeeren en de nieuwe wareld op de ouds

-

bouwenl

�. '
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DE LANGE
NAAR HET EINDE

MARS, •••

VAN HET KAPITALISME
De laatste 6 maanden hebben meer.schokgolven gestuurd door de Belgische samenleving dan de voorbije 6 jaar samen; de tragische gebeurtenissen rond verdwenen en

vermoorde kinderen hebben een oproep gelanceerd naar een meer 'humane en rechtvaardige samenleving, Mensen staan wantrouwig t.o. v. het gerecht, politici, de

bureaucratie en de blinde marktlogica waarin alles te koop is.' Enerzijds is de beweging die dit op gang gebracht heeft gerecupereerd door loze beloften van de huidige
machthebbers maar anderzijds begint er een besef te groeien dat machthebbers altijd loze beloften zullen maken zolang ze geen tegengewicht krijgen van onderuii. De'
Nieuwe Politieke Cultuur waar iedereen zijn/haar mond van vol heeft zal van onderop moeten komen. We kunnen er absoluut geen vertrouwenin hebben 'dat politici vanaf
morgen onze zaakjes "proper" zullen . regelen. Willen we verandering, dan zullen we die zelJ moeten maken, afdwingen, wars van de heersende logical
Dat is een Nieuwe Politieke Cultuur.

Een Nicuwc
Po/itieke
Oultuur Op
het sociale
kcrkhot'

Op ditzelfde ogenblik sluit het 'ene bedrijf na het

andere, hele regio's en gemeenschappen die
economisch afhankelijk waren van deze bedrijven

'

vallen in een zwart gat. Gewone mensen (zij die nog
niet volledig geindoctrineerd zijn door de

"vrijemarktreligie") begrijpen de logica nietmeer van
een economie die los is komen te staan van dagelij'kse
behoeften. Op dit ogenblik zijn er bif'Vlen de Europese
Unie (officieel) 20 miljoen werklozen en 50 miljoen
armen en de situatie is niet aan het verbeteren. De

oplossing die .wordt voorgespiegeld: meer markt,
meer besparlnqen, ...

'

Na reeds enkele jaren van afslankingen,
ondsraanneminqen (om de soctaie wetgeving en de
vakbonden ta omzeilen) en delocalisatie vallen er

,

steeds meer rake klappen:
*inOostende sluitdeRMThaardeuren na anderhalve
eeuw economiscbe activiteiten in de regio. De

be/angrijkste economiscbe activiteit; het inzetten
-

van passagiers- en vrachtve[Voer over het kanaal
blijkt zo rendabel dat een andere holding dez«
activiteit overneemt, maar dan wet zonder de

voormalige werknemers.
*Oe legendarische Beet-wert In Temse sluit
voorgoed, en dankzij de Europe'se Unie mag de
overheid hier ook ge9n nieuw«. bestedingei1 doe,,;
men moet de nieuwe concurrentie/ogica binnen

Europa respecteren.
*Op een ogenblik dat er. nog nool: zoveel electro
apparaten verbrui/d worden gaat het Belgische
Nova failliet.

'

*Forges de C/abecq zet 1.800mensanop straat; het
is randaba/ar om da productia ta latan val/en an in
"Polan staal ta gaan kopan dan hat badrijf ta
hSNorman. ,

,

*En dan is ar Ranault Vilvoorda: 3. 100 mensan op
straat, zondar waarschuwing of ondarhandalingan
op voothand. Na aan ha/a reaks actia,s wordt nu

voorgasteld dat sommigan aan hat wark kunnen, in
Noord-Frankrijk (waar za nat 300 andaren lJabban

, afgadankt).
'Oa actiamotor, om hiaNan aan (intar)nationaal
politiak thama te maken, wordt in Ba/fjia op gang
gatrokkan door da warknemars van Forges da

C/abacq an latar ook van Ranault. Hat antwoord is
haal duidalijk: 70.000 mansan komf3n op 16 maart
naar Brussal om ta tonan dat ze gaan
wagwerpprodpctan zijn.

Hat schorsan van uitkeringen, varplichtan van

psaudo-oplaidingen, hat bijcresren van nep�statuten
voer evenean� �,varplichte, slacht betaalde en

onzakere arDeid gaat nog steeds in stijgeAde lijn.Wie
nu werk wil moet tevreden zijn met half, tijdelijk en

slecht betaald werk. Het probleem van

Oeugd)werkloesheid ligt volgens de overheid bij het
gebrek

.

aan 'scholing ,en 'onaangepaste
"zoeka�titudas". De (ja'ugd)wer�loosheid is
percentueal gedaald door al deze maatregelen" ma�r
ook het totaal aantal jobs is gedaald. Da oplossing
bastaat er dus'in om mansen op de arbeidsmarkt te.

krijgen i.p.v. de si�uatie te wijzigen.
. •Jan-met�de-pet· Oe weet wei: iedereen zonder

partijkaart of naam als intellectueel) vroeg in de witte
mars een Nieuwe P'olitieke Cultuur. Blijkt nu dat'
economie ook politiek is en dat er meer politieke
mogelijkheden zijn dan de "wilde

II

vrijemarkt! Nationale
.politici, diemet de schrik om hun hart de oppositie zien
groeien, wijzen beschuldigend naar Europa. Oat
dezelfde generatie politici dit Europa gemaakt beeft
wordt in aile talen verzwegen; Ze reageren, samen
met het VBO (Verbo'nd van Belgische
Ondernemingen) verontwaardigd op de,sluiting van

Renault: "dit is een exces'dat de g'eloofwaardigheid'
van ons economisch Systeem ondermijnt". Conclusie:
"we moeten het 'wilde' kapitalisme tegen gaan; om
het 'humane' kapitalisme te redden.

verZ In De Narl
��

EURO- Euro-
kapitalisme? Nationalisme
Jarenlang hield men ons voor dat heel wat van onzs
economische en sociale problemen opgelost zouden
geraken in, het eengemaakte Europa'van morgen.
Misschien zou dit wei enkele ongemakkeri en een

overgangsperiode met zich meebrengen, maar

weldra_zou de crin'linaliteit spectaculair dalen, er zou
volledige vrijheid van verkeer zijn en de welvaart zou
veralgeme�nd kl:lnnen worden; dankzij onze betere
concurrentiepositie,

Het kapitalisme had een oplossing gevonden voor de
crisis waarin ze zich beyond (1 grotevrije mar.kt; een
spel zonder grenzen.) en ondertussen kregen wij
burgers van dat Europa mooie beloftes mee naar

huis: nooit !TIeer oorlog (binnen Europa), gaan en

staan waar je wi! (open grenze,n), Je moestwel zeer
extreem nationalistisch en enggeestig om dit niet te
willen: "de wereld stopt toch, niet meer aan de

, schaduw van de kerktoren".
.

De.§ondanks voeren vele groepen, en niet in

onbelangrij ke mate anarchisten/libertaire socialisten',
al jaren ,campagne tegen dit Europa., Een

,

ondemocr�tisch, a-soclaal, elitair en niet-9cologisch
Europa; het Europavan het kapitaal! Ditverzettegen
hetEuropa van het kapitaal kon in de�ns omringende
landen nooit echtgroeien enWerd op ean lijn geplaatst
met het xenofobe en conservatieve Euroscepticisme
van de Ang!o-Saxische landen. Ditverzet ging echter
om iets helemaal anders. Het heeft zowel het
ondemocratische, autoritaire 'Fort Europa' aan de
kaak gesteld als het falen van het sociaal
democratische model (waarin de staat de scherpe
randjes van- het kapitalisme moest ,afvijlen). Het
huidige Europa van het kapitaal is een verwezenlijking
van, een veranderend economisch systeem: de
internationale vrije markt; de globalisering van het
kapitalisme..Natlonale en regionale' economiesn
moeten hetafleggen tegen intemationale geldstromen .

De {nationale)staat is zijn greep op de n'larkt kwijt

V��r het neo-liberalisme is het nieuwe Europa een

pogi'ng om als Europa sterker uit deze verandering te
komen dan de "concurrerende continenten", voor
sociaal-democraten (in zoverre zij het neo-liberalisme
afwijzen) is dit een poging om de greep op de markt
te herwinnen via een supernatie-staat. Wegens de
steeds verdere globaliseJ:ing van de economie is het
meer dan ooit nodig om eeh internationale

,

tegenbewegin!J op garlg_te ti'ekken om demarktlogica
te keren.

,

De drie belangrijkste peilers waarop het beleid van

Europa momenteel gebaseerd is zijn allesbehalve
sociaal te noemen:

Ten 1 e: Europazoektzijn plaats in dewerelddominatie
definitief te veroveren door een economisch en

poliliek imperialisme dat duidelijk gespiegeld is aan
het grote voorbeeld van de Verenigde Sta,en. Om de
concurrentieslag te kunnen winnen moeten we de
markt in onze richting draaien. De vazalstaten aan de
periferie van de EU worden met handen en voeten

gebonden aan de economische politiek van de EUmet
de belofte van nieuwe investeringen en economische

hulpprogramma's. De EU cresert economische
kolonies als afzetmarktmaar ook als (concurerende)
stok achter de deur om de eigen loonkosten te

drukken, We hoeven niet langer jaloers te zijn op de
VS die Midden- en Zuid-Amerika konden uitzuigen,

- Wij kunnen dit nu doen met Oost-Europa.

Ten 2e: Deze economische en sociale politiek is enkel
geriqht op de eigen,inwoners binnen de grenzen van
de lidstaten. Of het nu gaat om de verdeling van de

,
welvaart of de migratiepolitiek, het afstemmen van

de productie, het eigEin-volk-eerst idee bloeit

weelderig binnen de grenzen van het nieuwe Europa
zonder grenzen. Fort Europa wordt een feit. Aan

'eerlijkere Noord-Zuid verhoudingen wordt niet eens ,

gedacht terwijl we de grenzen sluiten voor

vluchtelingen.

Ten 3e : De productiviteit binnen de EUmoet dringend
stijgen: dit is vooral zichtbaar in de sectoren geliserd
met de wapenindustrie; als nieuwe supermacht
moet er een volledig onafhankelijke militaire macht
worden opgebouwd. De econo'mische belangen
van de EU blijken samen te gaan met het opbouwen
van een Duit�-Brits-Franse- kernmacht als teken van

Europese onafhankelijkheid.
-

Het nieuwe Euro-nationalisme is gevaarlijk: leidt de
aandacht weg van de werkelijke aard _ven het
economische systeem (of dit nu in 3, 8 of enkele
tientallen la'nden heerst) en het zal 'oude eigen-volk-
(eerst nationalisme; niet vermindereri maar slechts
aanwakkeren.

Masker� afl
In de klassieke,marxistische analyse van de economie
als een samenspel tussen arbeid, kapitaal en

natuurlijke grondstoffen is ook een ,verandering
opgetreden: deze productiefactoreri zijn los van

, elkaar komen te staan. Een zeer belangrijk kenmerk
van dit evoluerend kapitalisme: het kapitaal is voor
het eerst in de gescbiedenis -mede door dit

eengemaakte Europa,-GATT en de NAFTA-akkoorden,
en en de Zuid-Oost-Aziatische vrijhandelszones (de
vrijhandelszones in Afrika en Zuid-Amerika hebben

wereldwijd nog niet dezelfde impact)- los komen te
staan van de factor arbeid. Waar vroeger het maken
van winst grotendeels gekoppeld was aan productie

. en consumptie (in eigen streek?) is het kapitaal een
autonome factor geworden die kan worden
aangezogen ofworden weggetrokken zonder dat zij ,

een blijvende binding moet aangaan met de
aanwezige arbeid. Kapitaal als traceerbara.:
streekgebonden factor is volledig aan hetverdwijnen.

Over de natuurlijke grondstoffen, die aanwez'ig
moetsn zijn voor de re-creatie van kapitaat, hebben
we dan nog niet eens gesproken. Oeze factor
verhoudt zich op een gelijkaardige wijzs'tot de factor
kapitaal. Ondanks de constaterinq dat we een

ecologische ramp tegemoet gaan tenzij we op een

andere marlier beginnen producersn (met beperkte
grondsloffen) is ook hier een verregaande flexibUiteit
doorgevoerd. De keuza. voor een andere en

duurzamere productievormwordt uit deweg gegaan.
Vana( het ogenblik dat er in een sector of regio
problemen opdutkentrekt het kapitaal zich terug en

probeert een nieuwe regio, een nieuwe grondstof,

Flexibiliteit (bepaald vanuit de positie van de

werkgevers) en concurrentie zijn absoluut geen
voorwaarde (meer?) voor arbald of voor

bestaanszekerheid. Integ�ndeel,ze zijn de oorzaak
van het feit dat een economlsch systeem -dat ooit
de gedisciplineerde arbeid creierde en alzo

loskoppelde van de lokale gemeenschap, van de
lokale behoeften, ... - mensen terug atstootwanneer
ze nietmeer genoeg bijdragen aan devooruitgang en
de groei van, het kapitaal. In deze zin behoort dus
iedereen d'ie niet de controls heeft over de factor
kapitaal (met name erhebban en liefst veel) tot de
factor arbeid. Deze analyse is allesbehalve nieuw,
maar wat wei nieuw is, is het feit dat er nieuwe
scneidingen worden getrokken tussen de mensen

die doorarbeid enkele kruimelswordsn toegeworpen.
Er is zelfs over die kruimels geen zekerheid meer:

e,nkel hooggeschoolde, flexibele en gehoorzame
arbeidskrachten worden nog toegelaten om (tijdelijk)
bijkomend kapitaal te produceren in ruil voor een

redelijk loon, maar de rest van de bevolking of zelfs.
hele regio's worden uit dit maatschappelijk proces
uitgesloten. Zij worden veroordeeld tot een laag,
onzeker inkomen en worden beschouwd als de

surplus-bevolking. Op deze manier verworden wij
tot een "maatschappelijke last", een onder1dasse, ...

Het idee etat deze overgebleven groepen dan maar

hun eigen plan kunnen trekken, ean eigen economisch
systeem uit de grond zullen stampen, ... is niet

.

r�alistisch, zonder dat er een effectieve tegenmacht
tegen het kapitaal wordt gevormd. Het flexibele

kapitaallaat immers nietveel mogelijkheden overom
in de marge van haar bestaan leefbare alternatieven
op te bouwen. AI was dit maar omdat wij het nodige
kapitaal n'iet bezi�en.
Ondertussen weigert de "sociaal-democratie" nog
steeds de vrije markt af te zweren ("het is geen
'morele waarde op zich, maar t.a.v. het,
staatssocialisme met een planeconomie'is het nog
steeds het beste distributiesysteem, ... ") en is

uiteindelijk een "aanvaardbare" vorm geworden van
het neo-liberalisme. Kapitalisme met een humaan

gezicht? Ma_skers aft

De weg
vooruit, ....

Demars voor werk voor werk, die op 2 februari in het
Waals-Brabantse industriestadje Tubize plaatsvond,

, en meer dan. 50. 000 demonstranten bijeenbracht,
was een belangrijk signaal vanuit brede lagen van de
beyolking dat niet iedereen de dictatuur van de vrije
markt nog langervanzelfsprekend vindt. We moeten
deze mars ondanks

J

zijn spectaculaire omvang en

strijdbare karakter ook niet te fel de hemel inprijzen.
De mars was geen revolutionair moment, ...
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... , en zelfs een deel van de eisen die er werden

gesteld zijn minstens twijfelachtig te noemen. Wat er
wei was en dat zal niemand ontkannen: een enorm

gevoel van solidariteit met de 1.800 arbeiders
gezinnen die in de kou zouden komen te staan. Deze
solidariteit. werd uitgebreid naar iedereen die het
slachtoffer is geworden of dreigt te worden van het
ontspoorde kapitalisrne. Zo werd het strijdpunt
overgenomen door arbeiders uit andere sectoren,
bsdlenden uit de overheidsdiensten, studenten,
werklozen, ...

Deze 'solidariteit vormt een breekpLint in de na-
. oorlogse soclare consensus (waar de sociaal
democratrs zich al jaren ep beroept om haar

tekortkomingen mea te verdoezelen): meer en meer
mensen stetlen het 'samengaan van een

democratische, vrije samenleving met de vrije markt
in vraag. De intarnationale van het geld, het Europa
van het kapitaal, het zuivere winststreven en de
ondergeschiktheid van de burger aan de logica van

de competiviteitworden openlijk in vraag gesteld en '

mensen eisen het recht op een toekornst die niet is

bepaatd door onaantastbare economische wetten.
Onder dit motto worden er in heel Europa acties

georganiseerd en zullan er ook marsen worden

georganiseerd op Amsterdam ten tijde van een

Europese top-onmoeting.

Om het in de woorden van een delegee van

VolksWagen in Le Soir te zeggen: "We beleven een

vorm van industriale revolutie, ... We moeten
nadenken over de post-industria Ie maatschappij,
waarin de waarde arbeid een andere zin moet

krijgen.om de uitsluiting door werkloosheid te

vermijden." Nietenkel de samenleving als een geheel
moat nadenken over deze nieuwe vormen van arbeid,
verdeling van de welvaart, ... maar ook de' sociale
bewegingen, de basis van de vakbonden, ... : is het

na-oorlogse overlegsyndicalisme nog wei aangepast
aan de nieuwe avoluties binnen het globale
kapitalisme?

.

Vanuit de
-basis'

Wat de mars in Tubize duidelijk maakte is dat sociale
bewegingen en omwentelingen. ook buiten de
bestaande apparaten kunnen ontstaan: de mars
was ge,organiseerd .door de basis van de Forges de
Clabecq. Zij kon slagen zonder de �xpliciete stel,ln

,
van partij"organen of zelfs de vakbonden. In zekere
zin was dit net de kracht van deze betoging; de
bestaande structuren droegen de' mars ook wei
maar maar grotendeels uit schrik om de' controle te
'verliezen. Het initiatief kwam van gewone militanten
en sy'mpathisanten en zij slaagden er in om meer volk
te mobiliseren dan de t'raditionele vakbonden. Naar
analogie met de "witte mars" werd gesteld dat

·gewone burgers· (met-de,-pet) ongeacht hun
politieke kleur of lidkaart wel-d�gelijk iets te zeggen
hebben. Wat verschilde met de witte mars is het feit
dat de recuperatie vanuit de huidige status-quo
werd tegengegaan! Het accent van het strijd lag dan
ook zwaarder op wie.de economie bepaalt

("haal het geld bij de bankan.... ") dan op hat
percentaqs nieuwe jobs.

VerdeeJ en
tteerst

Binnen het kapitalisme wordenmensen opgedeeld in

cateqorten naar gelang hun bruikbaarheid en

randabiliteit. hun specifieke wiristgevende
capaciteiten, 00. Natuurlijk is her zo dat arbeiders/
bedienden niet verantwoordelijk zijn voor de sector
waarin ze zijn tewerkgesteld en dat zij ten allen fijde
zich willen vrijwaren van sociale uitsluiting en

bestaansonzekerheid door werkloosheid is logisch.
Maar wanneer de arbeidersbewsqinq de logica van

het kapitalisme overneemt om slechts snksle Jobs te
bascherrnan, stellen wij .ons de vraag: welke rol
willen wij dat arbeid inneemt· in de samenleving.
Hierbij ishet absoluut noodzakelijk datWQ de huidige
'verdeling en invullinq van arbeid en inkomen kritisch

bekijken. .

Binnen de vakbonden en de hieruit volgende sociale
strijd worden mensen momenteelop dezelfde wijze
opgedeeld: werknemer_s teqenover werklozen,

"

bsdienden t.o.V. arbeiders, de prive t.o.v. de
overheidssectoren, tewerkstelling in Frankrijk t.o.v.
tewerkstelling in Belgia (ofwas hetVlaanderen). Oat
dit vaak voor een bekrompen "sectoriale" reactie

zorgt Lp.v. dieper maatschappelijk vraagstukken
aan te pakken, lijkt voor zich te spreken. Op deze

wijze lijken de strategie en de perspectieven van de
arbeidersbeweging op een dood spoor terecht te
komen.
Dit werd pijnlijk dUid8lijk op de "mars voor werk" op
16 Maart in Brussel ("in touw vaor werk") ondanks
de indrukwekkende opkornstvan om en bij de 70.000
mensen. Het groene kleurvak volgde op het rode en

dan kwam het blauwe, afgewisseld door de PVDA
met hun immense di.nosaurussen (metershoge
afbeeldingen van Marx, Engels en Lenin) om weer

over te gaan naar het groene yak van de bedienden,
00. Na de rode Vlamingen kwamen de blauwe Walen,

Oat dit tot een gebrek aan strijdbaarheid en

intercommunale, sectoriale solidariteit leidt lijkt mij
•

dui"delijk. Terwijl we net met deze marsen op een

belangrijk punt staan om het offensief te openen
tegen het a-sociale Europa, het wilde kapitalisme, .00

maar de eisen en strijdmethodes moeten dan' ook

voorbij de kapitalistische logica gaan. (En bijvoorbeeld
niet zoals het ACV gaan oproepen voor de bouw van

nog meer autostrades omdat dit enkele (tijdelijke!!!)
jobs zal opleveren).

�
... � voor·werk
of·werk

?
...

spelen in het beronsnteren van de samenleving naar
een toekomst die in hettekenvan demaatschappelijke
en individuele behoeftenstaat, We rnoetsn stoppen
met te kiezenwelke vorm de kruirnelsmoeten hebben.

Zonder afbreuk te willen doen aan de rechtvaardlqa
en 'nodige strijd tegen sluitin'gen, atslankinqsn, .. � (zie .

artikel
.

Naar een heropleving van de
arbeidersbeweging'!), acht ik het, gezien de situatie,
broodnodig om enkele bedenkingen te formuleren bij
de raep 6m werk: ondanks liet
"arbeidsherverdelingsbeleid" dat de laatsta jaren·
door de over.heid gavoerd wordt en aile ""plannen"
ten spijt zijn 'er (procentueel) geen nieuwe jobs
bijgekomen (zelts met "nieuwe"de arbeid erbij is dit
cijfer � gedaald) en is de" gemiddelde wekelijkse
arbeidsduur gestegen. De tijdelijke arbeid stijgt

• spectaculair terwijl vaste betrekkingen blijven dalen.
· Wij voersn geen actie voor nog van, deze "plannan"
waarbij al de inspanningen gevraagd worden van.de
gewone werkmens, werkloze, student, .... -omdat de
overheid het kapitaal niet meer kan controleren

,zonder dat het ons iets wezanliiks oplevert.

1.We hebben geen bood'schap aan nieuwe jobs als
hiervoor de groei-economie ongewijzigd blijft en we

. dus steeds mear moeten werken om onie job te
.

.behouden. Zolang de stijgende winst centraal staat
·

hebben we geen "zekerheid van inkomen" of van
"verworven rechten": dit zijn dan tijdelijke gunsten
zolang het geen crisis rs. Een wezenlijke verandeting
is er dus niet.Wemoeten de illusie later:l varen datwe
kunnen (en willen) terugkeren naar de 1ge eeuw met
haar "volledige" werkgelegenheid, in de huidige vorm
is dit absoluut geen garantie voor meerwelvaart, laat
staan welzijn. Eerst en vooral moet de armoede en

slechte arbeidsvoorwaarden bestreden .worden:
jobs (z.onder voorwaarden hieraan verbonden) zijn
geen garantie voor een leefbaar inkomen.

2.Werkloosheid tegen gaan heeft geen zin als er

geen andere invuHng van "arbeid" komt, dan vergroot
enkel de scheiding tussen' de onfortuinlijke
"werkende" arbeidersklasse en de succesvolle
middenklasse die tijd heeft om met "niet-materials"
zaken bezig te zijn.Wat een luxe is van de bezittende
klasse wordt door het sociale stigma en de uitsluiting
ervaren als een last van d� niet-bezittende klasse:

vrije tijd! Een radicale arbeidsduurvermindering mag
niet langer uitblijven.

3. Door de koppeling van inkomen en arbeid is ergeen
enkele andere mogelijkheid dan de kapitalistische
logica te volgen, ook in sectoren en projecten waar
menselijke behoeften -centraal staa'1 (hef is

bijvoorbeeld onmogelijk om elke vorm van'
· vrijwilligerswerk een volledig betaald en erkend
statuut te geven). Het recht op een msnswaardig
inkomen, ongeacht de .prestaties (dus' ook voor

mensen die fysiek of psychisch niet kunnen werken)
moet een rechtworden en dus ook een strijdpunt van
de arbeidersbeweging. Het afschaffen van de

solicitatieplicht en het stoppen van de heksenjacht
op de "profitert:inde doppers" moet een prioriteit
worde'n in de strijd naar een "sociaal" europa ..

In het 1ge-eeuwse westerse verleden nam de vrouw
tradioneel heel wat "zorgtaken". op zich, zowel

binnen als buiten het gezin. In de 20e eeuw begon dit
.

te veranderen o.a. door haar positie op de
arbeidsmarkl Witlen we de gelijkheid nastreven
tussan de seksen, en dus de verkregen economische
onafhankelijkheid van v.rouwen nietterugschraeven,
danmoetdeze "zorqrol" opanderemanieren ingevuld
kunnen worden zonder dat depersonen die hiervoor
kiezen hun economische onafhankelijkheid verliezen
(de positie van de man als kostwinner moet dus ook
in v,raag gesteld worden zonder een nieuwe

�fhankelijkheid t� creeren ).

,4. Even belangrijk als hettegengaan van uitsluiting is
'�et stoppen van' tie. commercialisertnq yan het
dagefijkse leven. De uitdaging voor de 21e eeuw is
enerz!jds hettegengaar1 van een duale samenleving

, en anderzqda (terug) ruimte scheppen ommenseLijke
behoeften t� bevredigen zondsr dat dit allemaal..in

. anonieme economische "transacties" moet vertaald
worden.

'
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5. De .ecotoqische impact en sociale waarde van
. activitaitan kunnen niet langer als een ,"bijkomende
waarde" bekeken worden maarmoeten op hetzelfde
niveau komen als het "verdienen" van de boterham.

'

De arbeider�beweging moet enkele belangrijke
keuzes maken wil men een belangrijke rol blijven

Verder zijn er ook nog enkels zeer belangrijke eisen
die de traditionele vakbonden stels�lmatig vergeten:
Arbeidstaakbeheersing (of kortweq:: zelf kunnen
bepalen hoe je. je werk invult) en autohQmie OP de

� werkplaats.
Als er Van de werknemers flexibiliteit wordt geeist,
hoe zit het dan met de flexibiliteitvoordewerknemer?
(LoQpbaanondeJbreking? '. vrijwillig halftijds gaan
werken2, educatief..verlot?,' ... )

Daarom is het -als nieuwe impuls voor de
arbeidersstrijd-Ifnorm belangrijk dat -bijvoorbeeld bij
conflicten zoals bij Forg�s de Clabecq, wat niet
meteen het meest milieuvrieridelijke bedrijf was- er

, ook ecologisten in solidariteitmeedoen, datwerklozen
zich solidair tonen met werknemers en vice versa.

'

In de sociale conflicten en massale afdankingen als

gevolg van he! eengemaakte europa en de algemene
globalisatie van de economie, zit demogelijkheid om
nieuwe 'paden in te draaien. Het na-oorlogse model
van de "sociale"' groei-economie heeft zijn beste tijd,
gehad; hat "socia Ie" masker vaIt -eindelijk ook in net
rijke westen- af en toont de brute logica van een'
systeem dat niet langer in staat is om enerzijds de
basisbehoeften van een steeds gr9ter deel' var\ de

, bevolking te bevredigen an anderzijds de aanwezige
hulpbronnen opgebruikt om ,daarna weer uit de

spuwen (of dit nu schaarse grondstoffen zijn of

arbeiders).

.

Difls maar een begin, ...

Filip Vanden Berghe

WAAR STAAN WE MET HET
Mij is gevraagd om nog maar eens een inltiding op het anarchisme te schrijven. Nu zitten de
(lrchieven al vol met algemene inleidingen op h:et anarchisme, elk met zijn eigen accent. Een .

herdruk van een van deze inleidingen zou dus veruit de meest komjortabele (en economische)
oplossing zijn. In plaats van de zoveelste pure inleiding op het anarchisme te schrijven, heb,ik
m_e daarom de vrijheid genomen om uit te gaan van de vraag: waar staan we als anarchisten?
Ik heb daarbij een ietwat ongebruikelijke route gev(jlgd. Ik begin met enktle spekuiaties over
deachterliggendemotieven en emoties waaruithetanarchisme ontstaan is (kan zijn). Vervolgend
met een situering van het anarchisme tussen enkele andere ideologieen.,Plus toch ook iets' over
de inhoud van het anarchisme, het is per slot van rekening een inleiding. En om te eindigen
probeer ik de vinger te leggen op enkele tere, zwakke plekken �n het anarchisme.

TUSSEN .TWEE
POLEN

Watzouden de moti9ven en emoties kunnen
zijn die ten grondslag aan het anarchisme zouden
kunnen liggen? Ik bedoel daarmee niet de toevallige
aanleidingen oftijdelijkemotivaties waardoor iemand
er toe komt zich aan te sluiten bij de anarqhisten. Het
gaatme dus niet om de zLiiver persoonlijkemotieven
zoals vrienden of een lief bij de,anarchisten hebben,
indruk willen maken op vrienden of vriendinnen,
ouders pesten, enz ..

(Intussen heb ik het er toch maar tussen

gesleurd in deze 'inleiding'. Missc;:hien zou het wei
meermoeten gebeuren, het zou een wat realistischer
beeld geven van de politieke bewegingen en de
behoeften van hun deelnemers. Maar blijkbaar doet
het vermelden van toevallige en persoonlijke of
zelfzuchtig& motieven afbreuk aan de voorstelling
van de ideologie en raakt de idee van een 'nobele
zaak' die demenselijke persoon overstijgt, daardoor
besmeurd. Ais ideologiean eens wat meer

relativerend bekeken zouden worden, zouden ze

misschien minder aanleiding geven tot onterechte en
soms zelfs oomenselijke uitwassen.

Om terug te keren op het spoor: heel
spekulatief zou ik willen suggereren dat het
,anarchisme gebaseerd is op. twee mot!even of
emoties: langs de ene kant de rebellie: de individuele
emancipatie, uitdaging van aile gezag, de opstandige
daad, de uitbraak uit knellende banden, een zucht
naar vrijheid en langs de andere kant een emotionele
verontwaardiging over de sCIilr:ijnende sociale
wantoestanden en sociale ongelijkheden.

Het' anarchisme beweegt - zich in het

spanningsveld tussen deze twee polen. Tussen
deze twee polen zijn aile denkbare variaties van

anarchisme mogelijk: van individualistisch
anarchisme, overmutualisme, anarchosyndikalisme,
kollektivisme tot libertair kommunisme. AI naargelang
de ene pool meer doorweegt dan de andere, zullen
de accenten verschillen. Er is een tijd geweest dat
deze accentverschillen 'tot steriele diskussies en

veel onzinnig onderling gekrakeelleidden, maar die
tijd ismomenteel-gelukkig-voorbij; hoezeer sommigen
datmisschien ook betreuren en blijkbaar ook in de Nar
een soort politiek correctness -oorlogje zouden willen
voeren. Ook het individualistisch "anarchisme heeft
wei degelijk �ijn nut, al is hetmaar om dewat al te vlot,
algemeen aanvaarde beperkinger - of het nu onder

de noemer rationaliteit is of sociale verant

woordelijkheid qJ wat er nog zoal te verzinnen valt,
terug in vraag !e kunnen stellen en te�doorbreken.
Omgekeerd'is een dosis sociale bewqg�nheid
bnontbeerlijk om niet te vervallen in een elitair
individualisme, dat uiteindelijk leidttotde uitbuiting en
het onvrij maken van economisch zwakkeren

(liberalisme, kapitalisme).
Ais een van de twee voornoemde polen

volledig ontbreekt, dan komen we terechtbuiten het
anarchisme, namelijk' in' een vorm v�n liberalisme

13ngs de ene kant ofvan autoritair kommunisme langs
de andere kant. Anarchisme zou dus kunnen gezien
worden als een groep verwante ideeen op e�n
continuum tussen twee polen met aan zijn grenzen
het liberalisme/kapitalisme en het autoritair
kommunisme.

EENMEER OF
MINDER

TRADITIONELE
UITLEG

Oat blijft rijkelijk vaag voor een inleiding
natuurlijk, tijd yoor een meer traditionele inlassing
dus. Sloga'nesk l:Jitgedrukt is het anarchisme een

uitwerking van het aldud bekende adagium van de
Franse revolutie: vrijheid, gelijkheid en broederschap.
Broederschap is in meermoderne termensolidariteit
en niet-uitsluiting. Solidariteit staat voor wederzijdse
hulp, maartegelijk ook voor sympathie en steun voor
de zwakkeren en underdogs. Om mezelf te citeren
uit een andere inleiding: 'We willen aile pogingen
(initiatieven) steunen die leiden tot minder

afhankelijkheid en totmeer ruimte en meervrijheid ....
Wewillen de zwakkere onvoorwaardelijk verdedigen
tegen de machtige en de sterkere. Gevestigde

machten 'moeten . niet meer verdedigd worden.
Integendeel, ze kunnen dat_voor zichzelf meer dan
genoe.g.'.

.

Vrijheid staat voor anti-hierarchie en anti
autoriteit. Vrijheid is negatief uitgedrukt het ontbreken
van heerschappij van'mensen over anderen en

positief uitgedrukt het krijgen van zoveel mogelijk
kansen om zeit keuzen te maken. Het is vrijheid over
zichzelf en dus niet over een ander. Het woord
vrijheid wordt helaas wei veel in die, zin misbruikt .

Wat is 'vrijheid' van ondernemen anders dan dat

werkgevers voor zichzelf de vrijheid nemen om het
milieu te vernietigen, om arbeiders gemakkelijker te
kunnen ontslaan en om zelfdewerktijden aan anderen
op te kunnen leggen. Deze zogenaamde 'vrijheitl' is
in feite een vrijheid om anderen uit te buiten en .fe
overheersen. Vrijheid zoals anarchisten bedoelen is
dus niet deze vrijheid om over en voor anderen te
beslissen. Het is ook niet het chaotische 'I do what
I want, fuck you', zonder r�kening met de anderen te
houden.

'Anarchisme is het ideaal van het afschaffen
van aile gewelddadige en dwingende autoriteit van
de ene persoon over de andere op aile gebi�d, of het
nu economisch, religieus of politiek is.', am ook eens
een citaat van een ander te gebruiken, van Luigi

, Fabbri in dit geval.
Gemakshalve wordt anarchisme soms

omschreven als tegen de staat en tegen wetten zijn.
Oat is echter maar een halve waarheid: anarchisten
zijn ook tegen elke economische centralemacht, niet
aileen tegen de staal Onderdrukking en uitbuiting zijn
niet het monopoliEt van de staat. Sommige
multinationals zijn trouweris machtiger dan veel
nationale staten. Elke machtsconcentratie en de
daaruit volgende grote machtsongelijkheden leiden
uiteindelijk tot ongelijkheid, dwang en uitbuiting. Ook
de 'vrije' markteconomie is zo'n systeem dat

�. Denarln_ZI



NAAR EEN HEROPLEVING VAN
ARBE IDERSBEWEorN'G!DE

.
Er wordt de laatste tijd veel gesproken over een crisis van de arbeidersbeweging. In navolging va� de Fran�e socioloog/filosoofAlain Bihr ('Du Grand Soir a l'Altemauve.
Le mouvement ouvrier europeen en crise', Les Editions Ouvrieres, Paris 1991) zijn we evenwel van mening dat wat in crisis verkeert het sociaal-democratische model
van de arbeidersbeweging is. Dit model berust op het idee dat de arbeidersklasse zicb van zijn uitbuiting en onderdrukking kan bevrijden, of op z 'n minst in aanzienlijke
mate diens last kan

.

verminderen, door de poluieke staatsmacht te veroveren via haar politieke vertegenwoordigers. De staat wordt aldus opgevat au de verplichte en

onmisbare weg naar de emancipatie. En het socialisme dat uit deze politieke revolutie lOU voortvloeien words opgevat als een min ofmeer geradicaliseerde verstaatsing
van het kapitalisme.

I
•

Dit sociaal-democratische model; in zijn refonnistische versie, werd in West-Europa na het einde van de Tweede Wereldoorlog' veralgemeend in het kader van een historiscb

compromis tussen kapitaal en arbeid. In ruil voor het opgeven van zijn revolutionaire strijd werd aan de arbeiders de 'sociale zekerheid' gegarandeerd. Niet enkel zijn
sociale bescherming, maar in bredere zin een relatieve stabiliteit van de werkgelegenheid, een groei van het 'levensniveau', een vennindering van -de arbeidstijd, de

bevrediging van een aantal fundamentele sociale behoeften (woning, gezondheidszorg, opvoeding, beroepsopleiding, cultuur, ontspanning). Kortom, het perspectief om
te ontsnappen aan een leven van miserie en onderdrukking, zoals dat voordien de norm was.'

.

,
.

Deze ontwikkeling heeft heel diep de westerse

arbeidersorganisaties getekend. Het heeft hun

integratie in de machtsstructuren van de

kapitalistische maatschappij, van het staatsbedrijf,
bevorderd. t.anqzaarnaan werden' de

arbeidersorganisaties omgevormd tot de garant en
de beheerder van dat evenwicht tussen kapitaal en
arbeid, door een bemiddelende rol tussen- hen te

spelen. Diens bureaucratisering nam toe, en bracht
de top van de syndicale en partli-apparaten buiten
de controle van de basis. Aan de leden werd de .

machtontnomen om overhun eigen strijd te beslissen,
het cl.ientelisme vierde hoogtij.

De breuk van dit cornpromls zal zich voordoen op
initiatief van de heersende klasse als in het begin van
de jaren zeventig de crisis aangegrepen wordt om
de .economie te herstructureren. Minder rendabele

bedrijven worden afgestoten, door middel van een

soberheidspolitiekworden de reele lonen verminderd,
door middel van de automatiserinq van- het

arbetdsproces worden tlaxlbele en precaire
werkvormen doorgevoerd, dat alles teqen de

achtergrond van een hoog .structuraal
werkloosheidsniveau. Ten slotte wordt er een

versterkte internationalisering van de afzetmarkten
en van de productie doorgevoerd.

Op politiek vlak betekent dit dat, omstreeks 1980, aile
westerse regeriiigen, van rechts of van links, zich
verzoenen met het neo-liberalisme, en een nog
zwaardere soberheidspolitiek doorvoeren, met een
nog grQtere structurels werkloosheid.

Terzelfder'tijd leidde deza-politiek naar de crisis van

het sociaal-demoeratische model val). de

arbeidersbeweging.

Deze crisis" die momenteel overduidelijk is, vertaalt
zich op de eerste plaats in een leemte: de politieke en
syndicale organisaties ontbreekt het aan elke

strategie van strijd tegen het kapitalisme. Niet enkel
aan elke revclutionaire strategie, met als doal een
einde te stellen aan de kapitalistische .uitbuitinq en

• overheersing, maar zelfs van elke reformistische

strategie,met als doel om compromissen afte dwingen
die de last vandie uitbuiting en overheersing zouden

kunnen verlichten. De ruimte om tussen kapitae! en
arbeid te bemiddelen, een rol die zij decennialang
vervuld had, is veel te klein geworden.

Da-arnaast 'zijn door de kapitalistische
herstructurering heel wat bastions waar de
vakbondsn sterk stonden (staalnijverheid, textiel,
scheepsbouw) cntmantald, waardoor de vakbonden
vele strijdbare kernen verloren. Tegelijkertijd plaatst
de oritwikkeling van de werkloosheid en van de

precarisering meer en meer arbeiders buiten het
traditionele actieterrein van devakbonden, Dit alles
leidt naar een legitimiteitscrisis. In de og.en van meer

en meer lagen van de bevolking, voornamelijk van

werklozen en precairen, verdedigen de vakbonden
en de partijen veeleer de belangen van die arbeiders
die van een statuut op werk en toon verzekerd zijn.
Vele jongeren herkennen zich niet meer in de oude

.

vastgeroeste structursn.

Maar ook in de ogen van de heersende klasse
hebben deze organisaties dikwijls hun legitimitElit
verloren. Deze probeert hen op aile mogelijke
manieren te ondermijnen: door precaire
arbeidsvor'men, do_or de individualisatie van de
arbeidsuren en de lonen, door een participatie in het

beheer. Op die manier willen de patroons het doen

uitschijnen dat syndicale organisaties nutteloos en

verouderd zijn.

KOERSWIJZ/GING

De ineenstorting v.an dit model van de

arbeidersbeweging kwam op een ogenblik dat de

bevolking geconfronteerd wordt met de omvorming
van het geheel van de arbeids- en

levensomstandigheden. Automatisatie van het

arbeidsproces, herstructurering van de
arbeldscouecneven, de ontwikkeling van deeltijdse
arbeid en flexibilisering, tege,; de' achtergrond van

een hoge structurele werkloosheidsgraad: dat alles
zijn even zovele 'nieuwe' vormen van uitbuiting en

overheersing dat het patronaat de afgelopen jaren
ontwikkeld heeft zonder dat de arbeidersbevolking
zich heeft kunnen verzetten, bij gebrek' aan een

offensieve strategie, zelfs van een coherente en

efficiente defensie.

Deze crisis van het sociaal-democratische model
kan evenwel een nieuwe kans voor de

arbeidersbeweging betekenen, op voorwaarde dat
.

men nieuwe eisen weet te formuleren en een

aangepaste organisatievorm kan ontwerpsn. Hetg.een
voigt wit dan. ook niet meer zijn dan een beschelden
bijdrage aan het noodzakelijke debat over de. te '

volgen koerswijziging. vot» een verdere uitwerking
van deze thesissen verwijzen we ook hier naar het
eerder genoemde boek van Alain Bihr.

NIEUWE
DOELSTELLINGEN

Om een nieuwe impuls aan de arbeidersbeweging ta
geven zouden er nieuwe doelstellingen moeten

geformuleerd worden die enerzijds realistisch zijn,- ,

. die beantwoorden aan reele vragen van de arbeiders
en rekening houdenmetde actuele krachtsverhouding
- en tegelijkertijd in de richting van een breuk met'het
ka�talisme wijzen.

verrolg op pag. 'If

ANARCHISME7
ongelijkheden en onvrijheden schept, met z'n .

'voortdurende druk om groter en sterker dan de
'konkurrenten te worden om het hoofd boven wate'r
te heuden (eri anderen onder te duwen).

Vrijheid is oillosmakelijk verbonden met
gelijkheid. Zander gelijkheid (of althans bij grote
ongelijkheden) zullen bepaalde mensen en groepen
met meer macht altijd in' staat zijn voor en over

anderen te beslissen en om meer keuzemogelijkheden
naar zicl:!,. toe te trekken dan andere' personen,
waardoor die anderen onvrij gemaakt· worden:
Omgekeerd, als er \Jeen echte NrijheiD is, wit dat
zeggen Qat sommigen meer politi eke en/o.f
economische macht heb'ben dan anderen, en dan is
er ook ongelijkheid.

Gelijkheid staat in het anarchisme negatief
voor geen grote machtsdnge,lijkhedan en positief
voor ge/i;ke kansen v��r iedereen .. Het zal wei
duidelijk �ijn dat met gelijkheid hier dus nist badoeld
wordt dat iedereen hetzelfde zou moeten do.en of
zijn. Eigenlijk zouden we beter spreken van

gelijkwaardigheid.

EEN DERDE WEG?
Om terug aan te sluiten bij hat minder

traditionele gedeelte: anarchisme behoudt het

gelijkheidsidee en de idee van sociale
rechtvaardigheid uit het kommunisme, maar zonder
het autoritaire en de ontwaarding van het individu en

behoudt uit het liberalisme de' idee van
.

ontplooiingsmegelijkhedenen ruimte veor het individiJ,
-

maar zonder het elitarisme en de sociale
mistoestanden (kapitalisme!) die er het gevolg van

zijn. Anarchisme als het ware als de derde weg
tussen kapitalistne en kommunisme, als dealternatieve
keuze, Oat zou nog eens een mooi staaltje· van
propaganda zijn! Wat een stunt: anarchisme als een

v.rZ In Do Narl
• � .

tussenweg, een vanzelfsprekende alternatieve
keuze, in plaats van de traditionele situering aan het
uiterste, extreme einde van het ideologisch spectrum,
als de randi.deolqgia van halve gare marginalen met
-in. het beste geval- een mooie, maar hopeloos
onbereikbare, na"ieve utopie, maar in elk geval
-gedoemd om in de marge t9 blijven.

Maar als hetanarchisme zo'n evidente derde
weg zou kunnen zijn, waarom heeft het dan zo

weinig succas? Want laten we wei wezen: we

hebben politiek weinig te betekenen.· Hoogstens
kunnen we beweren dat het anarchistische
gedachter'lgoed en de anarchistische aspiraties een
kontinue, konstante. onderstrbom vormen, die af en
toe eens aan de oppervlakte komt (Spanje 1936, mei
'68). f..

HELAAS, GEEN
STRATEGIE

is, maar hat zet zo weinig zoden aan de dijk.)
Daarnaast hebben we een paar aanzetten tot een

. alternatief, zoals de anarchistische kraakpanden en .

de AEG (Anarchistische Ekonomische Ge
meenschap). Een soort tijdelijke autonome zones,
om ook eens een modeterm te gebruiken. Vrijruimtes
waarbinnen we ons ding kunnen doen en een

voorafspiegeling van een anarchistische
gemeenschap Runnen opbouwen, maar die zeer

kwetsbaar blijvan voor ingrijpen van buitenaf.
We moeten ons geen illusies maken, in de mate dat
we succesvol zouden worden en lastig voor politiek
en bedrijfsleven, kunnen we ons verwachten aan

initiatieven van de overheid om deze vrijruimtes te
verstoren sn op te doeken. Het zijn eerder

gedoogruimtes. Oat wit iliet zeggen datwe ze gratuit
gekregen hebben. Datsommige kraakpanden in Gent

tijdelijk met rust gelaten wOfden bijv., heeft veel te
maken met de politieke agitatie en weerwerk die het

vorige stadsbestuur ondervonden heeft naar

aanleiding van ontruimingen. Er is gevochten voor
deze vrijruimtes en ze zijn ook belangrijk.De hoofdredan zou wei eens kunnan zijn dat

we geen haalbare strategie hebben om tot een.
anarchistische maatschappij te komen. Wat we �el Maar het z.ou onzinnig zijn om te beweren dat
hebben zijn defensieve achterhoedegevechten, ". met een paar van die tijdelijke autonome zones de
naast aanzetten' voer een alternatief, maar geen a.nar'chistische maatschappij nu al bereikt is. De
strategie. (Voor allen die nu al vrezen: neen, dil- is tijdelijke autonome zones kunnen hoogstens een

geen pleidooi voor ean strat�gie. V��r mijn part aanzet �ijn voor de verwezenlijking van de
mogen er veel strategieen zijn, aileen is het beroerd anarcnistische dromen. Het gaa�'niet op om deze nu

.

dat er momenteel helemaal geen enkele is.) te gaan verheerlijken als het summum van het
summum, noch als einddoel of als de taktiek (een lege
ruimte inrichten tot je eruit verQreven wordt en d.an
in een nieuwe lege ruimte intrekken). ,Zeker het kan
.en is in'de praktijkeen -zeer reaiistische- manier van
doen, maar aileen daarmee zullen we nog' geen
anarchistische maatschappij bereiken.

Ais we het anarchisme ook.weervoor grotere
groepen aantrekkelijk willen maken,. zullen we niet

De defensieve achterhoedegevechteri zijn
het zoveelste protest tegen de zoveelste nieuwe '

maatregel'van politiek of bedrijfsleven. Het is een

achterna hollen van de feiten, en vaak een machteloze
geste, een symbolisch.protest. Heel links is trouwens
in dit bedje ziek. (Niat dat een solidariteitsbetoging
met de Renaultarb,eiders bijvoorbeeld niet belangrijk

aileen mgeten aantonen hoe' sommigen kunnen
ontsnappen aan uitbuiting, regelgeving en kontrole in
tijdelijke vrijruimtes, als modarne 'nomaden', maar
hoemachtsongelijkheid daadwerkelijk kan verkleind
en afgebroken worden. En daar hebben we nu net
een onvoldoende duidelijk, haalbaar, praktisch
antwoord op.

Zaker, we hebben tal van voorbeelden hoe
we alternatieven op basis van gelijkheid en vrijheid
zouden kunnen inrichten op vrijwel aile gebieden van
het ieven of het nu· onderwijs (vrije scholen,
Summerhill) of 'ekonomie (kooperaties, onderlinge
uitwisseling) is, om maar een paar voorbeelden te

geven. We hebben ookveel ervaring in kleine g�oepen
m�t organisaties zonder leiderschap I

en

besluitvorming op basis van gelijkheid. Deze positieve .

zaken �eb ik in Hedandaags Anarchisma, een

in/eiding voor jongaren uitgebreid in de vert gezet.
Maar we hebben enkel vage ideeen hoe we denken
de machtsongelijkheid in de huidige maatschappij
ongedaan te maken of op zijn minst te verminderen.

In Hedendaags Anarch/sma ben ik om de hete brij
heengelopen door wat te zwaaien met de notie
'direkte aktie' en de nogal goedkope bemerking dat de
geschledenis toont dat niets onwrikbaar, voor eeuwig
vastligt, en veranderingen soms heel snel en

, onverwacht kunnen verlopen (Vb: ineenstorting van
d'e Sovjetunie). Maar als we willen dat,onze
alternatieven niet beperkt blijven tot experimentsn en
een paar kleine groepjes, maar op ruimere schaal

ingang vinden, zullen we toch een duidelijker
antwoord (of antwoorden) moeten kunnen geven .

Precies in demate datwemachtsongelijkheden uitde'
huidige maatschappij weten te verkleinen, zullen
onze alternatieven meer kans maken. Ais wemoeten
wachten tot na de 'grote revolutie', iouden we wei
eens bedrogen kunnen uitkomen.

Ludwig
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2. Elm radicale arbeids-duurvermindering veronder
steli de invoering van' een gewaarborgd basisinkomen .

voor de periodes waarin men niet werkt.
. De basiscomites, staan voor de uitdaging hun onafhankelijkheid te

bewaren, en manlpulatie door partijen of splintergroepen tegen ts gaan,
Grote groepen van de bevolking zouden zich 'erin moeten kunnen
herk�nnen, "

1. Werk voor ailen, minder werken, anders werken.

Deze doelstelling gaat in de richting van een aanzienlijke vermindering
van de maatschappelijk noodzakelijke tijd dat de maatschappij in haar
geheel, e� dus ,ook elk lid afzonderlijk, moet besteden aan zijn rnateriele
en orgamsatonsche reproductie. Dank zij de ontwikkeling van' nieuwe

technologieen k,�n deze oude droom van de mensheid verwezenlijkt
worden. Dank �IJ de produ�tiviteit�stijging die met de autornatiserinq
gepaard gaat, IS het mogellJk dat ieder (vee I) minder hoeft te.werken.

In de hu.idige rnaatschappi] wordt evenwel deze utopie herschapen tot

ee� nacht,mer�ie.W�nt de noodzakeljjke arbeidstijdvermlndering die uit
de mvoennq van meuwe technologieen voortvloeit, neemt onder het
kapitalisme de vorm aan van een massale ontwikkeling vanwerkloosheid
en precarisering.· Vandaar de eis 'werk voor alien', maar ook landers

we�k�n.', o�dat elkeen recht heen op een maatschappeliik nuttige
actlVItelt, die de capacltaiten van elk individu tot ontploollnq brengt.

Ojt is iet� he�1 anders dan het 'minimum-inkomeri' dattegenwobrdig aan
werklozen Ultgekeerd wordt in ruil voor hun gedwongen inactiviteit of

uitsluiting. In die vorm heeft het basisinkomen geen andere functie dan
de uitsluiting draagbaar te maken en de maatschappelijke dualisering
�&efbaarte maken door 'armoede-revoltes' van de gemarginaliseerden
In de kiem te smoren.

Wanneer het daarenteqen opgevat wordt als de compensatie voor de
verplichting van het individu om bij ts dragen tot de noodzakelijke arbeid,

- dan verleent het basi·sinkomen aan het individu het recht om, gedurende
h�el zijn leven, de bijdrage te innen van demaatschappelijke rijkdom die

.- hlJ mee heeft helpen producer.en. Het basisinkomen ·heeft dan niets van
. e�.n miserieloonije. Hetmoet elkeen toestaan om zich volledig te kunnen
wlJden aan de deelname aan het sociale leven en aan zijn individuele

zelfverwerkelijking. '.

.

3. Anders en iets anders produceren.
Het recht eisen op 'werk voor allen' betekent niet dat om het even welke
economische activiteit zou moeten verdedigd worden. D'e inhoud en de

bete�enis van het werk moet onderzocht worden, en bijge�olg moeten
er pnoriteiten, en ook limieten, bepaald worden. Dat betekent dat het

.

prod��tiepr�ce.s moet gereorienteerd worden, rekening houdend met
een vlJftal criteria, Ecologisch gaat de voorkeur uit naar technieken en

produ�en die o.� de natuurlijke grondstoffen bezuinigen en de afvalhopen
z.o klein mogellJk proberen te houden. Ook de 'sociale efficientie' zou
moeten gemaximaliseerd worden, d.w.z. de sociale kosten in termen
van arbeidsduur en arbeidskracht-slijtage moeten zo laag mogelijk
gehoudenworden. Productie-activiteiten moeten vervolgens bsoordeeld
worden naar hun sociaal nut: wapsn- en nucleaire·industrieen worden
�fg�s.chaft, de bevrediging van collectieve behoeften krijgt voorrang op
individuele behoeften, behoeftenprioriteitsn worden via een

democratische pla�_ni�g vastgelegd. Decentralisatie van het productie
apparaat en ontvettinq van de bestuursbureaucratiemoeten gestiiTluleerd
w�rden opdat directe democratie en zelfbeheer terug een kans zouden

�nJgen. Tenslotte moeten de productie-activiteiten, bekeken vanuit een
Internationale context, ook de gewone mensen van de derde wereld ten

.

goede komen.

4. Naar een nieuwe sociale 'cuttuur.

-, Ook het maatschappelijk leven buiten de productiesfeer moet zoveel
mogelijk aan de kapitalistische overheersing onttrokken worden, zowel
aa� de markt als aan de staat. Het gaat erom een sociale democratie te
ontwikkelen waarin vrije vereniging en zelfbeheer centraal staan. Dit
�erond��stelt echter een echte arbeidsduurvermindering als eenmiddel
In de stnJd .tegen werkloosheid en precariteit, want in een gedualiseerde,
samenlevmg worden alternatieve praktijken noodzakelijkerwijze
geperverteerd. Verder veronderstelt dit een 'culturele revolutie' die het

. leve?, beheerst door economische waarden en praktijken en door het

arbeldsetho�, v�rvangt door een leven gecentreerdrondzelfontplooiing
en �o.m�umcatle met de anderen in het kader. van een collec�ieve
partlclpatle aan de maatschappslijke wereld. In plaats van het liberale
ego en de zelfzuchtige individualiteit komt de communistische sociale
individualiteit.

. '.
.

5. De greep van de kapitaListische wereldorde Losser
maken.

Op intern�tionaal niveau pleitAlain Bihrvooreen tosk�ppelingsstrategie
.

ten aanzlen van de
<
wereldmarkt die aangedreven wordt door -een

�ubbele, so.cia.al �estructieve, logica. Enerzijds is er de concurrentielogica
In het kapltallstlsche centrum die leidt tot afbraak van de sociale

z�ke��eid e� �ociale dumpingpraktijken. Anderzijds is er de

UltbUltlngsloglca In de perifere landen diemoet omgebogenworden met

b�hulP van sameny.rerkingsverbanden die een zelfstandige ontwikkeling
stlmuleren. Dezesamenwerking kan zowel op macro-vlak (bv. annulatie
van schulden, gegarandeerde grondstoffenprijzen, steun aan regionale

samen�erkings�verbanden, ondersteunen van agrarische
. herv?rmlngen) als op micro-vlak (ondersteuning van -aen alternatieve
praxis door NGO's en vooral plaatselijke projec�en).

.

ONAFHANKELIJKE

Ten eindeeen vorm van tegen-macht uit te bouwen zoudan er ov�ral
basiscornites dienen opqebouwd te worden, die de lokale strijd
ond�rsteunen, of lokale alternatieve projecten animeren, zowefop het .

terrein van �e produ.ctie als daarbuiten. De comites zouden op nationaal,
of z�lfs op internaticnaal vlak kunnen gebundeld worden, om op die

'

rnaruer de .samenwerking te verzekeren met andere groepen die in
dezelfde zm op het zelfde terrein actief z.ijn (bv. federaties' van

basissyndicaten of van ecologische bewegingen). Op lokaal vlak zou

een .� een 'gepaste structuur zijn.

Basis-idee hierbij is het federalisme, waarin de autonomle van de-delen
ver�onderi wordt met de algemene eenheid en gemeenschappelijke
.actie dat elke collectieve organisatie vereist. De individuen dienen ten .

volla
.. betro�ken te

..wo.rden bij de collectieve leiding van de organisatie,
t�rwlJI de elgen vrijheid g!frijwaard blijft. Het meet een organisatie zijn
die van onder ��ar boven, van de periferie naar het centrum, opgebouwd
wordt. .'

STRIJDSYNDICALISME

De arbeiders zouden het terrein van de syndicale strijd niet moeten
ov�rlaten aa�. de vaxbohdslelders, die verregaand in het systsem
gelnt�greerd zqn, Ze zouden terug rnosten aanknopen bij de revolutionaire
syndicale traditie. Hierbij zouden interprofessionele structuren moetan .

doorwegen op professionele of corporatistische belangen en zou er

ook buiten de werksfeer kunnen opgetreden worden, bevoorbesld
samen met een milieugroep, een vredesgroep, een werklozen-. of
vreemdelingengroepering.

WERKGROEPEN

Naast de baslscomites en de bedrijfskernen zullen. allerlei kleine
voorhoedes actief zijn, die onophoudelijk proberen hun invloed uit te
breiden. Ook de libertairen zouden zich tot een actieve kern kunnen

sam�nbund�len, niet om de leiding naar zieh foe te trekken, niet om als

'gene'rale stat' of als 'hoofdkwartier' op te treden, maar om in de
komende acties het zelfhandelen van de massa's te propageren en het

standpuntvan de arbeidersraden te verbreiden. Deze libertaire groepen
- 'werkgroep�n' - zouden in voortdurende discussies en door zetfscholing
tot zettstandrqe eenheden worden gevormd, en kunnen dienen als
basis voor de nodige reflexie en verdieping van het politieke en

economische inzieht. De groei en het samengaan van de werkgroepen
kan aileen het resultaat van een revolutionair ontwikkelingsproces zijn.

COMMUNISME .

. De voorstellen die wij hierboven geformuleerd hebben, kunnen de spiJ
vormen van een heropleving·van de revolutionai're strijd en leiden naar
een breuk met het kapitalisme. Maar het is ookmegelijk dat op basis van

_

deze cbjectieven een nieuw compromis tussen kapitaal en arbeid tot
stand komt, en dat het sociaat-democratisch reformisms in een nieuw

jasje (een groen?) een nieuw8 bloeiperiode zou kennan. Om dat te
verhinderen is �et nodig dat elke partiele doelstelling of deelstrijd
g�plaatst �ordt In het perspectief van ons toekomstideaal, waarbij we
willen hennneren aan 'de woorden van de Italiaanse revolutionair
anarchist.Malatesta:

r-

.

'Ook wij streven naar het cornrnunlsrne als de volmaakste prsstatle van
menselijke solidariteit, maar het rnoet een anarchistiseh commonisme

zijn, dat wit zeggen: vrij en algemeen aanvaatd, een middel dat de
vrijheid van allen garandeert en dat zich verder kan uitbreic;ien; daarom

�Iijven wij bij ons standpunt dat het staatscommunisme, dat autoritair
IS en aan anderenwordt opgedron€Jen, de vreselijkste tirannie is die ooit _

de me'nsheid heeft overvallen, gekweld en verminkt.'

Maar naast 9� productievorm die op het kapitalisme zoumoeten volgen,
betekent het beg rip communis�e ook debewegjng die voor die niauwe
maatschappijvorm ijvert, een beweging die zich zowel.bin.n.inmaar ook
mrum de huidige productievorm ontwikkelt, die ontstaat in de schootvan
de mat�riele en sociale omstandigheden van het kapitalisme, met de
bedoehng deze at te schaften, te vernietigen, op te heff�n.

In deze strijd veor een andere maatschappij ontstaat ar een nieuw
sociaal gevoel, een sociale individualiteit, waarin het individu het 'prive'·
k�rakter van zijn activiteit overstijgt en op een actieve manier probeert
zln te geven aan de veelvuldige relaties die hij met de anderen

aanknoopt. In de beweging voor het communisme, dat zelf een

comm��istische beweging is, komt het nieuwe principe van aen

alternatleve maatschappij tot uiting, waarin de individuele mensan hun

?apaciteiten ontplooi,ien in de re_laties die zij met elkaar aanknopen en

In een samen.werkll'}g�verband (en niet overheersing) met de

hulpbronnen van de n�tuur die aan de wereid zijn duurzaamheid

v�rlenen. W�nt de ·vereisten van autonomie en zelfontplooiing worden

�Ie� �ervuld In de afzondering, maar in de vrije vareniging van de
Indlvlduen met elkaar en hun dealname aan de creatia van een sociale
wereld.

'

Met de Mars voor Werk werd ons de weg g�wezen naar een libartaire
toekomst.

Johny Len�erts

� • D. n".r In verZ I
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de toekomst moeten bekijken, los te branden. Dirk Diels wit die denkoefeningen uit de marginaliteit en op de politieke agenda. In zijn boek Ondergesneeuwde
sporen zet hij op een rijtje hoe onhoudbaar het vastgeroeste arbeidsdenken 'is: en waardoor een nieuw kan werken. Waardering van aile arbeid in een

burgermaatschappij ziet hij als sleutel. Een steen in de kikkerpoel van loonslavernij.
De Ideein die je beschrljft In je boek
vertrekken vanult het concept van de
.verzorglngsstaat, maar je wit ook· meer

keuzevrljheid voor het Individu. Ho� kan dat
met de bemoelzucht van die staat ?

De opzet van het boek is ook dubbel. Ik probeer over
ons sociaal model radicaal door te denken en

alternatieven te ontwikkelen. 'Maar je kunt onze

verzorgingsstaat ook niet zomaarmet sen pennetrek
wegdenken. Daarom probeer ik nieuwe richtingeri
aan te geven vertrekkend vanuit het bestaande.

Je geeft wei rlchtingen aan, maar schrljft er

nlet blj hoe je die kunt bereik�n.

De machtsverhoudingen heb ik niet uitgewerkt. Het
is nu nodig om grondig na te dsnken over richtingen
die we mosten uitgaan. Ik merk dat een groot deel van
de linkerzijde onder de retoriek van

machtsverhoudingen gewoon de denkoefening niet
meerwil maken en men eigenlijk gelijk spoortmet het
systeem. De bedoeling van mijn boek is voorbij de
machtbasis te gaan bekijken welke meer

vrijheidsgezinde visie we kunnen gaan ontwikkelen
vanuit individuele autonomie.

Je plelt voor een basisinkomen en wll dat
gaan financieren door bij de sociale zekerheid
een nieuw principe te voegen het
blllljkhe/dsprinclpe, het idee dat iedereen
een gelljk recht moe� hebben op de
rijkdommen van de maatschappij. Zet dat niet
de deur open naar nivellering van aile rijkdom?

Het morele appal achter het basisinkomen is"er een
.

van gemeenschapsvorming, autonomie
en herverdelende rechtvaardigheid. De vorm van

basisinkomen die ik verdedig is een burgerschaps-
.. of participatie-inkomen dat verbonden is met wat

ourgersdoen in netwerken in de samenleving. Het is
niet zomaar de neo-liberale visie van een aalmoes·
voor iij die uitgesloten.zijn van de arbeidsmarkt. Het .

is een recht dat ik koppel aan je rol in de samenleving.
In onze maatschappij worden we te veel
aangesproken

.

op ·onze rol als productiekracht of
consument en te weinig op onze veel ruimere rol als
b·urger. Daarom heb ik principes willen centraal
stellen als uitbreiding van de verzorgingsstaat. De

financ.iering van de sociale zekerhe!d is nu gebaseerd
op productie .en consumptie. Maar de

•

In de

welvaartsstijging gebeurt met een steeds minder
grote input aan arbeidskracht. Dan is het niet meer
dan logisch dat we de vrijgekomen rijkdommen ook
op een billijke rnanler gaan verdelen.

De rijkdommen worden wei steeds groter
maar nogal ten koste van de rest van de
planeet.

In mijn denken zit er ook een heel duidelijk ecologisch
perspectief dat er op gericht is om een waanzinnig
voorthollende productivistisch systeem terug onder
controls te brengen, aan te passen aan het ritme van
mens en natuur. Het is dan heel belangrijk om andere
handelingsperspectieven te ontwikkelen waarbij
mensen niet meer de speelbal z,ijn van structursn en

processen waar ze zelf geen greep op hebben.
Daarvoor is het basisinkomen belangrijk. Mensen
kunnen zo terug grip krijgen' op hun leven, zelf
keuzes maken en niet meer gedwong.en worden in
een richting waar ze niet meer uit kunnen.

Je gaat uit van een post-schaarste situatie
waarin· het productieprobleem opgelost II.
Maar In de praktijk zlen we dat de
economisering groeit en dUI steeds meer

dingen schaars worden. "

Wij hebben een samenlevingstype dat aileen kan
blijven bestaan als er voortdurend nieuwe markten
worden aangeboord zodat de geproduceerde

. goederen vpldoende hun ruilwaarde kunnen
behouden. Oat kan alieen functioneren binnen een

perspectief van niet-duurzaamheid. Auto's zijn daar
een goed voorbeeld van. Maak duurzame wagens
en de markt stort in. Maar ook binnen een systeem
van duurzaamheid, eindigheid, hebben we steeds
minder arbeid nodig om een bepaald welvaartsniveau
te bereiken. Daardoor komt er steedsmeer autonome
tijd vrij die je kunt benutten om echt anders om te gaan
met de dingen. Oat betekent tegelijkertijd een radicale
kritiek op de verloedering van de publieke ruimte en

het passieve consumentisme.
Hoe kun je een Inkomen gaan koppelen aan de
burgerrol in de maatschappij ? Het lijkt me

moellijk te voorkomen dat mensen dat
burgerloon opstrljken maar eigenlijk vooral
bez.ig zijn met commerciile activiteiten.

KERNE'NER GI'E

toekomstige

staat. Het eerste is de werkverdelingsverzekering,
een radicale arbeidsherverdeling zodat er

arbeidsvolume vrijkomtvoormensen die een klassieke
baan zoeken. Zij die hun arbeidsvolurne verminderen
krijgen daarvoor een gemeenschapsinkomen om de
loondervinq op te vangen en hen in staat te stellen
andere taken te ontwikkelen. Een tweede perspectief
is binnen de werkloosheidsuitkeringen en het
bestaansminimummensen er nietvoorte sanctioneren
als ze activiteiten doen. Laat mensen de meest
uiteenlopende activiteiten doen, betaald ofonbetaald,
maar laat ze die sekkel in de werkloosheid tot een
bepaald njveau behouden. Hoe meer ze gaan
verdienen boven een plafond, hoe minder uitkering.
We evolueren naar een maatschappijtype waarbij
het nodig zal zijn dat mensen deslnemen aan

meerdere arbeidssferen. Men gaat dus uit meerdere
bronnen inkomsten putten. Niet aileen uit loonarbeid,
maar ook uit gemeenschapsinkomens en autonome
arbeid. Dan heb je wei een streng'9 controle nodig

,

op het zwartwerk. Maar mensen mogen niet
gesanctioneerd worden voor activiteiten die ze
doen en liefst zelf kiezen ook. Bouw dus
vrijheidsgraden in je sociaal model en laat mensen
een uitkering combinerenmet een inkomen. Je systeem
moet natuurlijk ook gefinancierd worden, en dan heb
je controle op zwartwerk nodig.

Je nieuwe ordeningsprincipes gaan nogal
knabbelen aan de winstmargel. Hoe wll je dat
realiseren zonder fit en glgantische'
kapitaallvlucht ?

De discussie over de financiering van de sociale
zekerheid is al lang bezig. Steeds minder w,ordt
betaald uit heffingen op lonen. Oat is een evolutie die
zich onvermijdelijk zal doorzetten.
De huidige inkomsten uit btw en accijnzen zu.len .

gelijk blijven en de consumptiebEilasting gaat zelfs
nog uitbreiden. Maar je zult ook andere bronnen
moeten vinden zoals een vermogensbelasting eli

. heffingen op speculatieve transacties en de
kapitaalsmarkt. Daarmoet dringendwerk van gemaakt
worden. Binnenkort gaan we 'ook technisch de
mogelijkheid hebben om die internet-achtige'circuits
waarlangs geldtransacties verlopen te controleren
en er dus heffingen op te doen. Een andere
mogelijkheid is natuurlijk via de politiek druk te gaan
uitoefenen op de economie.

,
•

maatschappij

Ole sterke burgerrol In de maatlch_pplj, valt
dat te comblneren met een mandatalre
democratie ?

Ik volg Anton Pannekoek in zijn kritiek op een

parlementair systeem dat er vooral op gericht is
tegen burgers te zeggen 'stem maar op ons en wij
zullen het w�1 in uw plaats doen'. Zo ontneem je
ervarinq, inzet en waardering aan mensen. Ik vind
dat neo-republlkeinse gedachtengoed.heel belangrijk.
Ik heb dat in mijn boek uitgewetkt door veel waarde
te hechten aan de civiele arbeid, demaatschappelijk
participatieve arbeid. Oat is heel de steer waarin
mensen vrijwillige verbanden aangaan om vorm te
geven aan hun samenleving. Je ziet dat nu

bijvoorbeeld in dewitte comites. Oat zijn ongrijpbare
netwerken van burgers die initiatieven nemen en

blijkbaar toch heel de samenleving aanspreken. Oat
is het perspectiet wat we vorm moeten geven : de
manier waarop mensen zeit initiatieven kunnen
nemen.

Het is nu nog te vroeg om te zeggen dat die witte
comites �en nieuw sqort sociale beweging zijn.
Maar ze kunnen het wei worden als ze een

bewegingsidentiteit gaan ontwikkelen en kritiek gaan
leveren op heersende normen, tradities en instituties.
Er zijn ookmeer dipgen bezig dan diewitte beweging ..

Bij het Spaghetti-arrest liepen ook de scholen en

fabrieken leeg. Elk jaar zijn et protestbewegingen. Je
merkt dat er een grondig ongenoegen is met de
heersende logica. Het is alieen nog niet voldoende

. uitgekristaliiseerd en helder om vertaald te worden
naar brede politieke eisen. Maar het smeult weI. Het
komt erop aan datmeerderemensen in verschillende
netwerken eenzelfde gevoel helder kunnen
verwoorden en dat politiseren. En dan merk ik dat
bijvoorbeeld de familie Russo er op een' geweldige
manier in slaagt een burgerperspectief te schetsen.
Oat kan een tegenkracht gaan vormen voor het
allesoverheersende economistische denkeri.

Didier Laplasse

Ondergesnll"wd, spor,n, lin and,,, visi,

op arlJlid ,n lJurg,rscllap is _uilg,g,v,n lJij
Acco en kosi i' zo'n 711.IIal/'n.

OF DE-MOCRATIE
30 000 politieagenten waren er nodig om het transport van nucleair a/val naar het Duitse stadje Gorleben te kunnen laten
doorgaan. Het Castor-transport werd naar aloude gewoontf! ettelijke dagen opgehouden door sit-ins, sabotage-en blokkades
door tienduizenden mensen, zowel aktievoerders van over heel Duisland als de plaatselijke bevolking. De Duitse staat hee/t
met zijn machtvertoon nogmaals pijnlijk duidelijk gemaakt hoe kernenergie samengengaat met een uitgebreid repress ie
apparaat. Dit koste de· Duitse staat wei 80 miljoen DM, om even aan te· tontm dat directe actie wei degelijk "Ioont"!

verZ in De Narl ·1



DE SIRIJD VAN EEN HEDENDAAGS

,r

- FEM1NISME
De vraag wat een feministische strijd tegenwoordig kan .betekenen dringt zich bij heel wat mensen op. Temeer omdat we het verhaal van 'gelijkheid voor mannen en

vrouwen' nu allema,al al wei goed hebben begrepen, het zelfs al in wetteksten is ingedrongen. 'Wat rest er ons nog buiten de kleine kantjes bij te schaven, de tijd af te
wachten om het ter dege in ons te laten doordringen, en het beogen van de werkelijke naleving van wet en begrip?

Over gelijkheid
en

·geJijkwaardigheid
\

Over gelijkheid van da saksen praten, betekent ook over ongelijkheid
praten. Schrijfsels door de [aren haen levetden vsrschillende analyses,
gaande van ean 'natuurlijk verschil' tot het 'niet-bestaan' van een

verschil.
-

In het eerste geval worden biologische aspekten gezien als voldoende

om tot twee totaal verschillende geslachten te kunnen besluiten.

Sommigen baseren zich hierop om aile nu bestaande socio-kulturele

realiteitente verantwoorden (en ze daarom ook te accepteren, wat we

bijvoorbeeld binnen extreem-rechts gedachtengoed terugvinden: de
vrouw als van nature echtgenote en moeder). Anderen menen dat dit

verschil geen aanleiding'mag gaven tot aen verschillende waardering
van beide geslachten.

'

Aan ,de andere kant staan diegenen die elk verschil herleiden tot een

'gekonstrue�rd verschil'. Zij gaan ervan uit dat vrouwen en mannen in

wezen gelijk zijn. Zodoende moeten aile verschillen in deze socio-

kulturele realiteiten worden aangepakt. '

'

Deze gelijkheicls- of verschil-diskussie heeft lange tijd geleid tot interne
'

tegenstellingen in de vrouwenbeweging. Toen stonden gelijkheids- en
verschilfeministen dikwijls recht tegenover elkaar; Nu lijkt het alsof
beide deze kloof steeds meer overbruggen, door in te zien dat dit geen
splijtzwam hoeft te zijn. Beide komen dar) op voor gelijkwaardigheid in

de plaats van gelijkheid. Bij gelijkwaardigheid doet een eventueel

verschil er immers niet toe; men wil dat iedereen eenzelfde waarde
toebedeeld krijgt. Heden ten dage gaan trouwens steedsmeer stemmen
op om.vooral ook aandacht te hebben voor de vele verschillen die er

tussen vrouwen e'n tussen mannen onderling bestaan, zodat we veel

beter kunnen spreken van een oneindig gamma aan identiteiten, florerend
�an het extreem als 'mannelijke' betiteld, tot wat men plaatst onder het
extreem 'vrouwelijke'. Dit vrouwelijke/mannelijke hoeft dan ook niet

eens toteen vrouw, respectievelijk een man, te be'horen (of omgekeerd).
Geen specifiek sekse-gebonden eigenschappen dus.

Hoewel deze discussie belangrijk i.s om uidige sekse-identiteiten van

hun konstruktie en voorai van hun ongelijkewaardering te ontdoen, toch
is ze niet voldoende om een strukturele verandering te waarborgen.

,
Deze diskussi� gaat voorbij aan een meer diepgaande analyse van de

oorzaken van ongelijke waardering van vrouwen tegenover mannen,
die belangrijk is voor de te'voeren strategie.

'

Wij zijn van mening dat een anarcha-feministische
strijd vandaag vooral daar nuttig kan zijn waar zij in
twee richtingen een soori van diepgaande alertheid

kan bieden. Hiermee bedoelen we een anarchistische

alertheid waar het feminisme' betreft; en een

feministische alertheid'daar waar het anarchisme

betreft.

Anarchisme
over feminisme

Latenwe het huidig gelijke-kansen-beleid als voorbeeld nemen van een'
strategie die gebaseerd is op een bepaalde kijk op de oorzaken van de

ondergeschikte positie van vrpuwen. In feite komt het er dan op neer

dat je stelt dat het grote probleem is dat vrouwen en mannen ongelijke
kansen hebbenmet betrekking tot opvoeding; onderwijs, tewetkstelling,
politieke mandaten, ... Eens vrouwen dezelfde kansen als mannen

krijgen, komt het WE: aUemaal in orde. Dit moet natuurlijk vooral in de

wetgeving weerspiegeld worden; want hoe de wet in elkaar steekt,
daar leaft iedereen toch naar he?
Volgens �ns is het juist daar dat het schoentje wringt; en vooral daar

dat de doekjes tegen het bloeden uitgedeeld worden, de schaamlapjes
tegen het in-zien. Naast het feit datwij niet geloven dat dergelijkewetten
een fundamentelementaliteitswijziging zouden kunnen teweegbrengen,
houdt een dergelijk gelijke-kansen beleid tevens hetvolgende in, of leidt
het er althans toe:

.

- vrouwen worden opgewaardeerd tot de 'mannelijke norm'
- dit alles kan zich afspelen los van andere maatschappelijke
veranderingen
- zijt content en hou je mond '

In een geiijke-kansen-benadering is er eigenlijk nooit sprake van 'aan
wiens kansen moeten die dan wei gelijk zijn'? Men gaat er sowieso van

uit dat vrouwen al al die jaren staan te rpepen om te mogen zijn, doen
en laten zoals mannen dat zijn, doen en laten.

Dit vult men dan onder andere in door vrouwen de

'kans' te geven zicb evenveel af te matten in het werk;
mee te doen aan de volksverlakkerij van een

parlementaire democratie, ...

Medeplichtiger kon men de vrouwen eigenlijk niet
maken.

�

Oit zagen enkele vrouwen in de 19de eeuw reeds in. Emma Goldman

bijvoorbaeld vond dat werk en stemrecht eisen voor vrouwen er in feite

op neerkwam te eisen dat ook vrouwen nog op meer manieren zouden

onderdrukt worden dan ze al werden. Gelijkheid wordt dan verkregen
door gelijke uitbuiting. 't Is maar wat je gelijk noemt.
Bij gelijke kansen gaat het dus nooit om maatregelenwaardoormannen
dezelfde 'kansen' krijgen tot opvoeding van de kinderen, tot geiellig
thuiszitten bijvoorbeeld; of tout court: waar vrouwen en mannen

'andere' kansen aangeboden worden.

Dit brengt ons tot het tweede punt: met het streven naar gelijke kansen
trekt men zich geen zier aan van wat er zich in diezeltde wereld nog

afspeelt. Men gaat ervan uit dat deze gelijke kansen zich rnoeten
.atspslan in ons huidig maatschappelijk systeem. Een systeem dat

enerzijds compleet gebaseerd is op het 'werken om te leven'-principe,
gecombineerd met een minimale inspraak van de deelnemers, en een

ideologische geschiedenis die grote lagen van de bevolking zover

gekregen heeft dat ze de.consumptie-idealen allemaal achterna lopen.
Het centraal staan van 'gelijke kansen op een job' binnen het gelijke-

, kansen-beleid leidt paradoxaal genoeg (of zouden ze het zo bedoeld

hebben ... ?) tot bewijzen voor de onhoudbaarheid van ons huidig
.

economisch systeem. Dit systeem slaagt er nog niet eens in om aan de'
helft van de mensheid (traditioneel waren dit de mannen) een'job te "

verschaffen; laat dus staan aan de hele mensheid. Resultaat: horden

klagende mannen en nu ook vrouwen, die zagen om werk dat met de

huidige globalisering zelfs steeds schaarser wordt. Een handige
oplossing zou natuurlijk zijn het al schaarse we,rk van deze 1/2 te

herverdelen, zodat bijna iedereen 1/2 van hetwerk gaatdoen. Probleem:
het ideolog,isch gedachtengoed waar men iedereen zo goed van

overtuigd heeft, schrijft iedereen een bepaald bezitspatroon voor

(auto('s), hu'isje, en vooral veel, 'materiaal'), dat onmogelijk bereikt kan
�

worden met 1/2 job - tenzij loonbehoud natuurlijk, wat de geldbaronnen
nooit zullen geven + herinner de globalisering. Het is schrijnend te

moeten toezien hoe mensen verblind zijn door hun strijd voor het behoud
of het krijgen van een job (zie de Mars voorWerk, Werk,Werk, ... Brussel
16 maart) , wat hen tevens aile energie of wilskracht ontneemt om
fundamentelere eisen te stellen (Leef!). Een vicieuze cirkel dus, waarin
men zolang men een bepaalde (arbeids- en consumptie-)ideologie wil

blijven volhouden logisch en gelu�kig nooit zal slagen.

We kunnen deze tendenzen natuurlijk nog een tijdje laten doorgaan tot
de boel vanzelf ontploft (nog vele Clabecqs en Renaults), ware het

natuurlijk niet datwe anderewegen zien, en datwe ze ook liefst zo snel
mogelijk zouden bewandeld zien -niet in het minst omdatwij steedsmeer
voelen en als vrouw en als sociaal bewogen personages in dit

. spektakel dat met dit scenario tevens een fascistische screenplay
mogelijk is en dat ook de regisseurs reeds klaarstaan (avant la lettre a'
la Le Pen of Dewinter; uitvoerenqe lett�r a la Johan Vande Lanotfe).
Dit brengtonsmeteen terug totons eigenlijk thema: de gelijkwaardigheid
van mannen en vrouwen tS geen kwestie van een opwaardering van

vrouwen naar mannen toe, maar wei een strijd VOOl' an,dere waarden,

waarbij een gelijkwaardigheid voor allen terzelfdertijd inherent en

vanzelfsprekend is. Net op dit punt willen wij het belang' van een

anarcha-feministische strijd situeren. Een feminisme zonder�narchisme
heeft niet veel te bieden aangezien het bepaalde wortels ongemoeid
laat. Bevrijding van vrouwen betekent niet voldoende als zij geen totale
bevrijding nastreeft. Naast het arbeidsthema is een gelijkaardige kritiek
te leveren wat het partij-politieke en het onderwijs-gerichte luik van

gelijke-kansen betreft. Vrouwen als ministers etc.; vrouwen als

ondernemers etc. zal niets veranderen aan de maatschappelijke
uitsluitingsmechanismen waar het h-uidige systeem toe leidt.We kunnen

dan ook beteronze pijlen opandere doelen richten enonze feministische
idealen meteen aan onze anarchistische koppelen. Omweggetjes
(dwaalsporen) via de wegen van gelijke kansen leiden er enkel toe dat

je als feministe je mond moet houden: er wordt voor gezorgd!

,Feminisme over
anarchisme

Het 'gelijke kansen beleid' mist een maatschappelijke kijk op de dieper
gelegen oorzaken van machtsongelijkheid. In een wereld waar mannen
niet vrij zijn, kunnen onmogelijk vrouwen vrij zijn.
Z9uden ,we dan niet een bijna eksklusieve vrijheid van de vrouw

verwachten in de anarchistische kringen ? Anarchisme is een strijd
voor een zo grootmogelijke vrijheid en gelijkheid vooriedereen. Hoewel
de autonome benadering van 'de mens' de indeling in 'de man' en 'de

vrouw' uitsluit, merken we dat dit in werkelijkheid niet zo is.

De strijd tussen theorie en praktijk dwingt ons tot verdere kritieken en

analyse.

. Het is gemakkelijker om je anti-seksist te noemen dan je ernaar te

gedragen/het te zijn, het is zelfs heel verleidelijk om je erachter te

verschuilen of je gedrag ermee te verantwoord�n. Het lijkt of jezelf
a�archist(e) noemen voldoende is om 'clean' en 'pure' te zijn en niet

langer subjekt tot zelfkritiek. We wensen allemaal onszelf en anderen

optimale vrijheid, dit in denken, voelen, praten, gaan en staan. De vrijheid

om het woord te nemen, 'em plaats te nemen, betekent ook in het
anarchistiscn verhaal her woord afnemen, plaats innemen. Deze

vrijheid kost het woord en de plaats, jawel, van vrouwsn. Is het je al

opgevallen dat tijdens diskussies, aan de bar of in debatten, meestal
vrouwen stilzwijgend toeluisteren? Is het ooit eens in je opqekomen om
daar een vraagteken bij te plaatsen ? Is het ooit eens in je gedachte
geweest om dat als 'niet OK' te benaderen, je misschien eens af te

vragen of je zelfs een diskussie kunt voorstellen zonder jouw woord
? Misschien is het dan tijd om inderdaad 'eens je rnond te houden.
Vrouwen worden vaak in de schaduw van hun (mannelijk) lief gezien
of gehoord. Hun ideeen moeten veel meer onderbouwd zijn ·om au

serieux te worden genomen. Je liefde en genegenheid in aile vrijheid
kunnsn ervarsn en uiten, blijkt eenmoeilijke zaak, zeker als het gaatover
de vrijheid van uiten van je geliefde ...

Ook in anarchistische krinqen.
"

En dit bewijst voldoende het feit dat het (zelfs) voor anarchistes/n zo

moeilijk is om eigen leven in te vullen naar welgemeend.;t ideeen en

·ideologieen. Het gaat er dan vooral niet om dat je,je van staat en wet

los maakt - maar om wat in essentie anarchisme betekent : hoe maak

je jezelf vrij van normen, rollen, gedragspatronen, en bsnader js
anderen als vrije en zelfstandige tndlviduen ?
Wat men dus zou verwachten, dat het anarchisme dit allemaal

logischerwijs inhoudt, is in realiteit niet het geval.

SEiksisme is nooitwerkelijk een therna geweest blnnsn het anarchtsme,
laat staan een prioriteit. Vand.aag is het probleem 'racisme', daama
zulleri we misschien eens denken aan het 'seksisme.'. Maarwie bepaalt
de belangrijkheid ? Waarom is 'racisme' een groter probleem dan

seksisme ? Is het toevallig dat zij die de bevoorrechten zijn in het

probleem 'seksisme' eerst kiezen voor het racisme ?
Zoals vrouWen het diep in hun !<oppeke zijn gestoken datze metzichzelf
,en het persoonlijke moeten bezig zijn, dat ze weinig te vertellen hebben
op vJak van politiek, dat denken aan hen nietgelaten is,'zo is het ook diep
in de koppel<es van mannen gestoken dat zij het zijn die de organisatie '

in handen nemen, dat zij de politiek behandelen, dat zij denken en

spreken en dat ook goed kunnen. Het zou een illusie ziin te denken dat
wij daar geen deel. van zijn omdat we anarchistes/n zijll.. ,

Sekse-
.

identiteiten zitten zo diep in ons lijf, dat een heel kritische zelfblik kontinu
nodig is om je er bewust van te zijn. En dat geldt eveneens voor elke
identiteit en -positie, als westerling/e, als �etero, ...

.

Vrijheid is niet iets dat gekreeerd of beschermd' wordt via wetten en

staten. Het is ook niet iets dat spontaan ontstaatals staat en ekonomisch

geweld de wereld af, zijn. Het is iets dat moet geschapen worden door
jezelf. Het enkel aan Qen kapitalistische organisatie van demaatschappij
wijten, is dus niet kompleet, en de revolutie zal de ·oplossing niet

brengen. ,

.
,

'The fact is, we are what we do. And if we do not.today-what we believe
to be true, it is the nature of life thatwewill probably not do it tomorrow.'

(Howard Ehrlich) Een ware propaganda van de daad. Flick Ruby :

'Anarchisten worden geen feministen omdat ze het zo dikwijls zeggen,
ze zijn het pas als ze' ernaar handelen. Dit betreft zeker ook de relaties

onderling, waarin pijnlijk naar buiten komt hoe weinig persoonlijk de

politiek voor sommige anarchisten is.'

Het is niet aileen belangrijk om de kloof tussen handelen en denken te

overbruggen, maar ook om mechanismen bloot te leggen, die ervoor

zorgen dat wij, bewust of onbewust, de 'normen' van het systeemmee

in stand houden. Strukturen zitten in ons hoofd en produceren nieuwe

strukturen.
'

Het anarcha-feminisme bekijkt het patriarchaat, een

gehele organisatie gebaseerd opmacht en overheersing;
,

als een werkelijkheid waar het om mensen gaat, zonder,

zichzelJ d�rvan te verwijderen.

Kleine groepen als basis-organisatorische eenheid, met nadruk op het

persoonlijke en het politieke, op anti-autoritarisme en op spontane
direkta aktie, is essentieel anarchisme. Volgens sommigen brengt dit
vrouwen in een unieke positie van de dragers te zijn van een 'subsurface
anarchist consciousness which if articulated and concretisised can

take us further than any previous group toward the achievement of total
revolution'. (Ruby, Flick)

'We vragen niet aan mannen om op te draaien voor de zonden van hun

voorvaders (denk maar aan Proudhon), wei vragen we hen

verantwoordelijkheid te nemen voor de masculiniteit van de toekomst.'

(Flick Ruby) Dit kan geenmoeilijke kwestie zijn voormensen die geloven
in de veranderbaarheid enmaakbaarheid van eenmaatschappij en haar
individuen. Het is zelfs een van de mogelijkheden om mensen te

prob�ren te veranderen :'door hen alvast op deze realiteit te wijzen.'

Aan vrou�en vragen we niet zich konstant bewust te zijn
van hun onderdrukking, maar er vanonderuit te komen

(aktiefl·
'

hiv\belle

cilal,n lIil : RUaY,' Flick, Anarcha-feminism; Spllnk Pr,ss
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Niet aileen de datum maar ook de plaats
van afspraak waren weloverwogen. De

Blok-meeting zou immers plaatsvinden
aan het standbeeld van priester Adolf
Daens in Aalst. Daarmee was de,

oorlogsverklaring compleet: niet aileen
de socialistische maar ook de christelijke
arbeidersbeweging zou in haar hart

geraakt worden - juist door de symbolen
ervan te mtsbruiken.

Om zijn voetvolk en masse ter plekke te

krijgen had het Blok vanuit heel het land
gratis bussen ingelegd. Meer dan duizend
Blokkers daagden er die dag evenwel niet
op. De socialistische l-meistoet in Aalst
trok meer volk. En toch wist het Blok zelfs
die ogenschijnlijke nederlaag om te buigen
tot een overwinning. Want zelfs al waren

ze slechts met duizend, ze stonden er

tochmaarmooi. Niets ofniemand had hen
kunnentegenhouden.

De arbeidersbeweging was erdoor
verrast geweest, wist er niet goed raad
mee en mopperde dan maar wat. Ze liet

gebeuren wat extreem-rechts op haar

eigen terrein nooit zonder slag of stoot
zou toelaten: dat anderen het trachten in

te palrnen. 'Zondermeer een schot in de

roos,
' kon het partijblad de maand daarop

tevreden blokletteren. 'Het Vlaams Blok
heeft met deze eerste nationale 1-mei
manifestatie duidelijk aangetoond dat de
SP niet het alleenrecht heeft op de

verdediging van de belangen van de
werknemers. '

Duizend militanten bijeen brengen mag
dan niet bijzonder veel lijken voor een

partij met een half miljoen kiezers, een
paar jaar eerder zou het idee aileen al nog
compleet ondankbaar zijn ,ge�eest.
Weliswaar hadden de Vlaams Blok

Jqngeren in 1992 al een bescheiden 1-

mei meeting georg'aniseerd, dit maal had
hetVlaams Blokzelf het initiatief genomen,
er een nationale bijeenkomstvan gemaakt,
in openlucht dan nog wei, en er een

grootscneepse propaqandacarnpaqne
tegenaan gegooid.De eerstemanifestatie
sinds de partqtop een betogingsverbod
had afgekondigd na de gewelddadige
incidenten in Ronse op 4 september 1993,

�

was haar goed bevauen. De tijd 'was er

rijp voor, zo oordeelde het Blok.

'RUK NAAR LINKS'
,

- Binnen het extresm-rechtse kamp
onthaalde vrijwel iedereen de Blok
manifestatie op applaus. 'Een zsker te
nerhalen initlatte],' becommentarieerde
Dietsland-Europa, het maandblad van

Were Di.

De extraem-rechts militantengroep
Voorpost, die mee de ordsdienst voor de
manitestatia had geleverd,. was ook in

• haar nopjes. Daar had ze dan ook aile
reden voor, Na de parlementsverkiezingen
vanzt mei 1995 had Wim Van Dyck, de
jonge hoofdredacteur van het voorpost
vormingsblad Revo/te, enkele kritische

bedenkingen geformuleerd onder de titel
'Verkiezingen, een maat voor niets?'.

Volgens Van Dyck, die tevens

gemeenteraadslid van het Blok in Mol en
universttair medewerker van de
Kamerfractie is, waren die verkiezingen
een teleurstelling voor het Blok. De partf
had gehoopt minstens 15% van de
Vlaainse stemmen te halen, maar bleef
steken op nietmeer dan 12,3%. 'Heeft het
Vlaams Blok d�ln geen groeikansen
meer?,' vraagt Van Dyck zich vervolgens
af.

En hij antwoordt ontluisterend: 'Natuurlijk
wei, maar men moet goed.beseffen waar
die kansen liggen, wie de rechtstreekse
concurrenten zijn. Om de belangrijkste te
noemen, de SP: we erfden reeds een pak
arbeiders, velen'kunnen nog volgen. AI
deze mensen hebben grosse modo een

ding gemeen: een conservatief

waardenpatroon (dat aansluit bij dat van
het Blok), gekoppeld aan een sociaal
economisch linkse opstelling. En in dat
laatste zit de u itdaging v06r het Blok. Men
'geeft toe dat het sociaal-economisch
programma rammelt, daar moet dU5 wat

verZ In De Narl
• �

aan gedaan worden. Ik zie maar een

mogelijkheid: de sociaal-economische ruk
naar "links", weg van elke neo-liberale

stellingname, maar zonder te vervallen in

een egalitair socialisme natuurlijk, dat
andere segmenten in de samenleving zou
afstoten. De SP rs een machtsgeile
Belgische belefdspartii, zij is slechts in
schijn een volkse partij. Indien het Blok
erin slaagt thema's, methodiek

(volkshuizen, verenigingsleven, ... ) en

symboliek van het verkalkte socialisme
over te nemen, te vertalen en te verzoenen
met het nationalisme, dan bindt men

blijvend de nu verworven mensen en ligt
de weg open voor een explosieve groei.'

W.aarna Van Dyck een voorstel deiet dat
inslaat als een born: 'Laat men eens

beginnen met een nationale 1-meiviering,
compleetmet optocht en vlaggengezwaai
(geen rode uiteraard): ik ben ervan

overtuigd dat de respons groot zal zijn en
het chagrijn bij de SP nog veel groter. Wil

,

het. Vlaams Blok de "partij van het volk"

zijn, dan dient hierover ernstig te worden
'nagedacht.'

NATIONAAL-
r

SOCIALISME

Met zijn 1-meimanifestatie wil hetVlaarns
Blok zich niet in de plaats van de traditionele
arbeidersbeweging stellen. Het wil die

arbeidersbeweging gewoon
uitschakelen. Van zodra het Blok aan de
macht komt, tal de lste mei niet langer
een feestda-g van de arbeldersbeweqlnq
zijn.

De l-mei manifestatie van het Blok stond
niet op zich. Ze was bedoeld als

hooqtepunt van de 'Werk voor eigen volk
eerst'-campagne, die de partij in maart
1996 lanceerde. 'Werk voor 'eigen yolk
eerst' moest een van de gr..ootste
propagandacampagnes ,worden ooit

,

gevoerd. Het Blok had er een slordige 6,5
miljoen, frank voor uitgetrokken .. een

recordbedrag voor een,cam�agne buiten
verkiezingstijden. Daarmee werden
250.000 geluidscassettes aangemaakt
(kostprijs: 9 fe per stuk), 100.000
zelfklevers en 25.000 affiches gedrukt,
en 150 reclam'epanelen van 20 m2

afgehuurd. 01;> hun beurt lorgden de
Vlaams Blok-JongQren voor �e
verspreiding van 60.000

scholierenpamfletten rond de

jeugdwerkloosheid.

De miljoenen die het Blok ervoor over

heeft, zeggen veel over wat er op het

spel staat. Het Blok wil met aile middelen
eenwig drijven tussen de georganiseerde
arbeidersbeweging en diens traditionele
achterban. Het beschuldigt er de
-socialistische beweging van vervreemd
te zijn van haar sociale basis. De sociale

strijd die het Blok wil voeren, is in de
eerste plaats een propagandaslag,
bedoeld om zichzelf een sociaal imago
aan te meten. Daarbij worden niet aileen
de symbolen van de socialistische en de

christelijke arbeidQrsbeweging geviseerd,
het Blok gaat ook te rade bij zijn eigen
tradities.

Net na de l-meimanifestatie publiceert
het partiiblad daarover een opmerkelijk
artikel. 'AI te dikwijls wordt het Vlaams
nationalisme verweten dat het totaal

afwezig is gebleven in de sociale strijd
van ons' volk. Dit verwijt is beslist

onterecht,' luidt het in de inleiding. Ten
bewijze daarvan wordt zowaar Edgard
Delvo ten tonele gevoerd. Onder de titel
'Van marxist tot nationalist' wordt Delvo

daarbij voorgesteld als 'een van de

mer'kwaardigste en boeiendste figuren
die de stap heeft gezetvan het socialisme
naar het -Vlaams-nationalisme, zonder

daarbij zijn sociale bestrevingen te

hebben moet,n prijsgeven.'

Die omschrijving is niet helemaal correct.
, Delvo was in de eersts: plaats een

overtuigd nationaal-socialist. Maar die
historisch nochtans juiste term krijgt het
Blok niet over de lippen. In de plaats
daarvan spreekt het over 'zijn
volksnationale socialistische gezindheid

- die hij probeerde te verwezenlijken in het
,kader van de Nieuwe Orde.' Daarmee
wordt verwezen naar de collaboratierol
die Delvo tijdens deTweedeWereldoorlog
speelde.

Edgard Delvo (°1905) stamt uit de
socialistische ar'beidersbeweging. In

1928, op 23-jarige leeftijd, wor.dt hij
secretaris'van de in 1911 opgerichte
Centrale voorArbeidersopvoeding. Delvo
staat sterk onder invloed van BWP-Ieider
Hendrik DeMan, die een socialismezonder
klassenstrijd aanleunt. Eind 1940 wordt
Delvo lid van de Raad van Leiding van de
,mat de nazi's collaborerende

Eenheidsbeweging VNV (Vlaams
Nationaal Verbond). Hij is er

verantwoordelijk voor de ideologische
scholing. 'In 1941 meldt h'ij zich aan als

vrijwilliger voor het Oostfront, maar VNV
leider Staf De Clercq weet hem tegen te

houden door hem als VNV

propagandaleider te benoemen. In 1942
wordt Delvo leider van de Unie van Hand
en Geestesarbeiders (UHGA), de
collaboratievakbond die in 1940 was

opgericht door Hendrik De Man.

In 1945 wordt Delvo bij verstek ter dood
veroordeetd. Gedurende bijna dertig jaar
verblijft hij in ballingschap in Duitsland. In
1974 keert hij naar Vlaanderen terug.
Extreem-rechts ontvangt hem met open
armen. 'Nog steeds bezield door het oude
vuur, heeft hij toen gepoogd zijn
volksnationale socialistische gezindheid
teruQ in de belangstelling te brengen,

i
zo

schrijft het Blok vandaag.

Oat deed Delvo onder meer met de

publicatie van het boek 'Socia/e
collaboratie: pleldoo! voor sen
vo/ksnationa/e socia/e politiek', dat bij
Uitgeverij De Nederlandsche Boekhandel
verschijnt. Professor Karel Van Isacker
voorziet het van een inleiding. Het boek
verschijnt in 1975, maar dateert in feite uit
1944. Delvo schreef hettoen 'ten behoeve
van zijn geestesverwanten .en van de
hele erberderswereld,' zo noteert Van

Isacker, als 'een uitvoerige belijdenis van
zijn geloof in de volksstaat, gebouwd op
de organische, solidartstische

volksgemeenschap, ( ... ) een gezindheid,
die aile groepen en standen solidair tot
een volksgemeenschap verbindt en op
elkaar rlcht.'

.

De zeventigjarige Delvo ziet zijn boek
evenwel niet enkel als een historisch
document. Hij hooptopnieuw een politieke
rol te kunnen spelen als raadgever van
extreem-rechts. Het maandblad
Diets/and-Europa biedt hem daartoe de

mogelijkheid. Tussen 1976 en 1983 kan hlj
erlalloze artik�ls in kwijt.'Daarin brengthij

• niet aileen zijn oude denkbeelden in

herinnering, hij laatook niet naverbanden
,fe trekken met actuele situaties.

In 1978 publ,iceertDelvo zijn tweede boek
'De mens wikt: terugblik op een

wisselvallig leven!.Vijf jaar laterverschijnt
,'Democratie in Stormtij: democratisch
socialisme in de crisisjaren dertig'. 'Oat
Delvo vandaag zijn theorieen nog steeds
met overtuiging vEirkondigt, daarvoor zijn
witerg gelukkig;' zal EdwinTruyens in mei
1979 schrijven. Truyens was in 1976 de,

,

oprichter van de Nationalistische

Studentenvereniging (NSV) en stond later
ook mee aan de wieg van het Vlaams
Blok, waarvan hij tot 1983 de studiedienst
leidde.

'

BLOK

Delvo is ook een van de welnlge
inspiratiebronnen die het Brok ooit in zijn
programmateksten bij naam heeft

genoemd. Oat doetWilly Smout in 1989 in
het scciaal-eccncmisch programma "an
het Blok. Zijn bibliografie vermeldt zowel
'Socia/e collaboratie' (1944) van Edgard

.Delvo als 'Psychologie' van het
socialisme' (1926) van Hendrik De Man.
Detitel van dat programma lijkt overigens
vrijwel letterlijk van Delvo

overgeschreven te zijn: Van crisis en

werkloosheid naar voUedige
tewerkstelling in een organisch
solidaristische staat'.

Hetnationaal-socialismevan een verloren

gelopen socialist is ook vandaag voor

extreem-rechts nog steeds een bron van

inspiratie. 'Wanneer we de balans

opmaken van de bijdrage die Delve tot het
Vlaams-nationalisme heeft geleverd, dan
moet vooral zijn streven om het Vlaams
nationalisme een sterker onderbouwde
sociale dimensie te geven, in het licht
worden, gesteld,' klinkt het frisse besluit
in het partijblad van mei 1996. 'Op de

vraag in hosverre Delvo's inbreng
vandaaq nog actualiteitswaarde bezit,
moet genuanceerd geantwoord worden.
Ong�twijfeld is de maatschappij waarin
wij leven grondig gewijzigd, zodat de
he Ie sociale problematiek aan een

grondige herdenkingtoe is, Daarbij zullen
heel wat ideeen, methodes en structuren
die Delvo voor ogen stonden de dag van
heden moeten sneuvelen·. Het lijdt
evenwel geen twijfel'datde es_sentie van
zijn denken, zijn streven naar sociaIe

rechtvaardigheid 'doorheen een

volksnationale gezind,heid, bij dit
'herdenken nog steeds een perfecte
leidraad kan vorrnen om tot een nieuwe

. synthese fe komen.'
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die voor deze jobs konkureert wordt

almaarqroter. Gehandicapten verliezen
dan ook elk uitzicht op een job. Bij een
sollicitatie is de keuzetussen een 'gewoon
mens' en die 'ander' immers gauw
gemaakt. Er zijnwei recentelijk initiatieven
genomen vanuit de overheid om het
integreren van gehandicapten in het

gewone bedrljtslavan te bevorderen,
onder andere door het toekennen van

subsidieS aan bedrijven voor het
tewerkstellen van mindervaliden. Ean

. 3000-tal mindervalide personen vond
hierdoor werk. Ook zijn openbare
besturen verplicht om een aantal
werkplaatsen open te houden voor

mindervaliden. Dit gaat om een totaal van
ongeveer 1600 jobs.

.

Naast het gewone werkmilieu bestaat er
voor gehandicapten ook een. beschut
werkmilieu. In Vlaanderen bisden de
beschutte werkplaatsen werk aan

ongeveer 12 000 mensen met een

handicap. Qngeveer drie kwart van ,de
werknemers in de 'beschermde

tewerkstelling' zijn personen met een

verstandelijke handicap. Het gaat hier
meestal om personen met een licht tot
matigeverstandelijke handicap. Personen
met een ernstigere mentale handicap
komen hier in veel mindere mate voor en
hun aantal is trouwens dalende. De
situatie van deze beschermde

werkplaatsen is dan ook allermJnst
rooskleurig.

Steeds meer besparingen (minder
subsidies) treffen deze 'sociale' sektor
en daardoor zien de beschutte
werkplaatsen zich verplicht om mensen

te ontslaan. Tevens moeten ze hierdoor
de produktie aanzienlijk opdrijven om hun

. positie in de markt te behouden. Want
waar beschermde werkplaatsen vroeger
ook een sociale funktie bezaten,
evolueren ze nu steeds meer naar een

gewone, ....,eliswaar spe�iale,
onderneming. De werken die er

uitgevoerd worden. zijn. mee.st_al
uitbestedingen van grotere Industneen
en betreffen doorgaans monotone

haodelingen die anders dikwijls door
machines uitgevoerd worden.

Bijvoorbeeld schroeven en nagels in

zakjes steken, drukwerk verzorgen en

opsturen, etiketten kleven, enzovoort.
Door de toenemende stress en door

gezondheidsproblemen laat een vrij grote
groep gehandicapten hetstilaan afweten.
Hun plaatsen worden ingenomen door
mensen die hier beter in kunnen
meedraaien zoals zeer licht mentaal

gehandicapten of langdurig werklozen
met'aanpassingproblemen'.
Daarrnee komt ook een ander knelpunt in
het licht te staan, namelijk de
'doorstromingsfunktie' van de beschutte

tewerkstelling. Bedoeling is namelijk om
zoveel mogelijkmensen op termijn klaar te
stomen voor het normale arbeidscircuit.
Studies hebben echter uitgewezen dat
slechts 1 op 100 w�rknemers binnen
deze beschutte tewerkstelling ook

daadwerkelijk 'doorstroomt'. Je kan dus
bezwaarlijk spreken van een geslaagde
i!1tegratie.

M j n d e 'r V' a J j den e n a r b e i d ':

INTEGRATIE
.

OF UITSLUITING?
Dat onze wereld er een IS van 'normalen', waarin zij die hier

wegens 'abnormaliteit' niet in passen, gemakkelijk slachtoffer
worden van uitsluiting en zelfs repressie, is voor anarchisten en

ook voor vele anderen meer dan bekend. Dat echter mensen die

omwille van een mentaal enlof een fysiek gebrek ten opzichte van

het gros van de samenleving oak tussen 'de mazen van het 'net

vallen, is zo evident dat het meestal even snel terug vergeten wordt:

Misschien omdat zij niet het nodige 'revolutionair potentieel'
bezuten ? Hoog tijd om dedoorgaans weinig rooskleurige situatie

van deze mensen naar voor te schuiven. Zeker in het kader van
arbeid valt hier heel wat over te zeggen.

OVER
BELEMMERDEN EN

DE WEDSTRIJD

Handicap: "1. handicap, wedstrijd met

voorsprong ; 2. bezwarende voorwaarde
; 3. belemmering, nadeel"

'Hetwoord 'gehandicapte', datook in onze
taal gemeengoed is geworden, kunnen
we vol gens het Engels-Nederlands
woordenboek blijkbaar vertalen als 'een
belemmerde; een benadeelde, temand die
aan bezwarende voorwaarden ·is

onderworpen'. Persoonlijk vind ik de

omschrijving 'wedstrijd met voorsprong'
hier nog de beste vertalingvan de situatie
waarin een 'gehandicapte' zich bevindt.
Onze prestatie-gerichtemaatschappij met
haar even kompetitieve ekonomie -

waarvan wij allen willens nillens deel van
uit maken- is wei duidelijk een wedstrijd,
zij het dan Ciat enkelen het doel uiter��
betwistbaarvinden. Hoedanook zullen Zl)
die op dit parcours kunnen en willen lopen
dit ook zo hard mogelijk doen en zich
doorgaans nietbekommeren om diegenen
die vertwijfeld langs de zij1ijn hun veters

proberen dicht te knopen:
.

Het begrip "handicap"werd in het decreet
van 27 juni '90 -dat de oprichting van het
Vlaams Fonds regelde- omschreven als
"elke langdurige en belangrijke beperking
van kansen tot sociale integratie van een

persoon ten ge�olge van een aantasting
van de mentala, psychische, lichamelijke
of zintuiglijke mogelijkheden.". Op basis
van deze basiskriteria en nog vele andere
onderverdelingen worden ten achter

gestelde mensen al dan niet opqenornen
in een speciaal. zorgensysteem en

worden ze al dan niet opgenomen in het
arbeidscircuit. Wat zijn nu al deze

onderverdelingen enwelkemogelijkheden
bestaan er reeds voor de opvang van

mindervaliden ?

OVER OPVOEDING
EN OPSPLITSING

Het is hopelijk (juidelijk dat de beladen
termen 'mindervaliden' of 'gehandicapten'
een grove verzamelnaam vormen voor

een zeer heterogene groep mensen. Er
is immers een wereld van verschil tussen
mentaal-, psychisch-, of motorisch

gehandicapten. Ook is bijvoorbeeld
iemand die wegens een atbeidsongeval
een al dan niet zwaar lichamelijk letsel
heeft opgeloper:l niet zomaar 'ean, twee,

( drie' gelijk te stellen met iemand die reeds
vanaf de geboorte. kampt met een

lichamelijk gebrek. Ik vind hetmoeilijk om
toch deze verzamelnaam te gebruiken
omdat een dergelijk etiket aanleiding kan
geven tot ongenuanceerd denken. Ten.
eerste omdat het de verscheidenheid
binneninmet de voettm kan treden en ten
tweede omdat verzamelingen toch bij
uitstek middelen zijn tot klassificatie en

wetenschappelijke studie die gemakkelijk
uitmondt in'het kreeren van afstand, het
verwijderen van 'de ander'. In dit geval
een dus kunstmatig volgehouden afstand
tussen 'waanzin' en 'intellect' of tussen
'volmaaktheid' en 'gebrek'.
Hiermeewil ik niet zeggen dat iemand met
een been dezelfde mogelijkheden heeft
als iemand met twee benen. Het gaat
eerder om het feit dat dat ontbrekende
been ten opzichte van de enorme

hoeveelheid overeenkomsten en

verschillen die er bestaan tussen twee

personen slechts een van de vele
opdelingskriteria Vormt.
Er bestaatmijns inziens ook geen enkele
reden (buiten het recht van de sterkste)
om te stellen dat dewereld die een persoon
met een -lichte of zware- mentale

handicap. ervaart, ondergeschikt is aan

de wereld die een als 'normaal'

geklasseerd persoon ervaah.

Hoedanook gebruik ik in dit artikel toch
varalqernaninqen en brute

klasseringstermen, enerzijds om nier
oeverloos uit te wijden en anderzijds
vanuit de pijnlijke konstatatie dat taal een

gevangenis kan zijn. Van staatsweqs uit
denkt men er blijkbaar ook zo realistisch
over en daarorn bestaan er verschillende

onderverdelingen die opqroeiende.
kinderen klasseren in verschillende types.
De opsplitsing tussen gewo.on en

buitengewoon onderwijs is daar een

duidelijkvoorbeeld van. Maar netzoals er
-

in het gewone onderwijs verscheidene

'keuzemogelijkheden' bestaan, wordt dit
ook in het buitengewoon onderwijs
gehandhaafd.

.

Er bestaan in het buitengewoon (dus
buiten het 'normale') onderwijs acht

onderverdelingen, acht verschillende
types waarin kinderen kunnen

opgevangen worden die hulp nodig
hebben die onvoldoende of niet
voorhanden is in het gewoon onderwijs.
De toelating of plaatsing in een deze

types en oplsidinqsvormen gebeurt op
basis van een onderzoek van het PMS of
andere bevoegde diensten. Het

uiteindelijke inschrijvingsverslag bevat
een attest dat het type en het

onderwijsniveau bepaalt en een

uitgebreide verantwoording hiervan.
Type 1 is aangepast aan de

opvoedingsbehoeften van kinderen en

adolescenten met een licht mentale

handicap.
Type 2 voorziet ditzelfde voor kinderen
en adolescenten metmatige en/ofernstige
mentale handicap.
Type 3 is voor kinderen en adolescenten
met karakterstoornissen.

Type 4 is aangepast voor kinderen en

adolescenten met motorische of
neuromotorische stoornissen.

Type 5 is voorzien voor langdurig zieke
kinderen en adolescenten.

Type 6 richt zich tot kinderen en

adolescenten met een visuele handicap.
Type 7 is aangepast aan. �e
opvoedingsbehoeften van audltlef

gehandicapte kinderen.
.

Type 8 is voor kinderen met ernstlge
leerstoornissen.

Meervoudig gehandicapte kinderen
worden dan in het type onde.rgebracht
waarin het meest zou voldaan worden

.

aan hun specifieke behoeften. Deze
onderverdeling blijft gehandhaafd zowel
in het kleuter- als in het lager en secundair
buitengewoon onderwijs.

In het buitengewoon secundaironderwijs
(het BuSO) komen er dan nog eens drie

onderverdelingen bij : opleidingsvorm 1 ,2
& 3. Opleidingsvorm 1 (voortype 2,3,4,6
&7) is_ georganfseerd tot 'sociale

aanpassing' en heeftals doe I de leerlingen
een algemene en socialevorming te geven
met het oog op hun integratie in een

beschermd leefmilieu. Opleidingsvorm 2

(voor type' 2,3,,4,6 &7) is voorzien tot
sociale aanpassing en

arbeidsgeschiktmaking en heeft dus als
, doel de leerlingen een algemene, sociale
vorming te geven alsmede een

beroepsgerichte vorming met het oog op
hun integratie in een beschermd leef- en
werkmilieu. Opleidingsvorm 3 (voor type
1,3,4,6 & 7) heefttot doel aan de leerlingen
een algemene en beroepsgerichte
vorming te geven teneinde hun integratie
mogelijk te maken in een gewoon leef- en
arbeidsmilieu.

Nu is hetgemakkelijk om een vernietigende
kritiek op al deze onderverdelingen te

geven, maar het alternatief ligt niet echt
pasklaar om een hoekje te wachten tot de
tijd rijp is. Praten over gelijkwaardigheid
is een ding, het omzetten in de

dagdagelijksewereld is ietstotaal anders,
zeker als het over 'gehandicapten' of
'mindervaliden' gaat; hetzou immers een
persoonlijke inzet vergen van elk van ons
en weweten hoemoeilijk dat kan zijn. Het

buitengewoon onderwijs bezit nu ook
mogelijkheden waar 50 jaar geleden
nauwelijks sprake vanwas; een eenzijdig
afkeurend stand punt

.

zou de
verworvenheden van veel mindervaliden
negeren.
De laatste jaren zijn er weliswaar ideeen
en initiatieven naar een ge'integreerd
onderwijs (waar validen enmindervaliden
in de mate van hetmogelijke in eenzelfde
school zitten), maar dit staat nog in de
peuterschoenen en er zullen nog heel
wat dubbeltjes moeten rollen vooraleer
deze aanzet zich ook werkelijk kan
omzetten in de praktijk. Daarenboven is
het voor heel wat kinderen (zeksr voor
diegenen meteen mentale handicap) een
pijnlijke realiteit datze worden uitgestoten
omwille van hun anders-zijn. Ook is het

dikwijls helemaal niet mogelijk ct"at een
bepaald kind de behandeling ofopvoeding
krijgt die in de 'gewone scholen'
voorhanden is, omdat speciale hulp of
begeleiding meer dan gewenst is.

Onafgezien van het bestaan van types
en onderwijsvormen, verschllt het

aangepast onderwijs trouwens sterk van
instelling tot instelling. In het algemeen
kan men stellen dat kleinschalige scholen
of projekten er beter in slagen om de
leerlingen persoonlijk te benaderen en

een waardige ontwikkeling te bereiken,
omdat de leerlingeri vee I meer op gelijke

.

voet benaderdworden en de begeleiding
veel intensiever kan zijn. Grote instellingen
leidenwei eens aan een onpersoOnlijkheid
die de kinderen vee I minder stimuleert in
hun individuele ontwikkeling en zeker niet
in hun gevoel van eigenwaarde., In deze
instellingen .

kan het woord 'stage' of
'praktijk' dikwijls gewoon betekenen dat
de kinderen aangeleerd wordt om

monotone handelingen tot een goed einde
te brengen, zonder dat er enige kreativiteit
bij komt kijken. Ais het ware een

klaarstoming op het toekomstige
werkmilieu.

OVER ARBEID EN

INTEGRA TIE

Na het doorlopen van deze voorziene
scholing breekt op de gemiddelde leeftijd
van 21 jaar het moment aan waarop men

op.genomen wordt in 'het leven van de
werkende mens'. Het werk 'om den
brode'. Ais er gesproken wordt over de

integratie van gehandicapten in het
arbeidsleven dan geldt dit natuurlijk enkel
voor ons huidige arbeidssysteem. Ze
moeten ingepast worden in ·ean van de

produktieprocessen die de verschillende
sektoren rijk zijn. Oat deze vormen van
werk dikwijls afstompend zijn is genoeg
bekend en voor personen met een

handicap is het dikwijls een lijdensweg.

De Vlaamse Dienst vO.or Arbeids
bemiddeling en Beroepsopleiding
registreert niet altijd of haar 'klienten' een
handicap hebben of niet en hanteert ook
totaal andere kategorieen. In de kategorie
'gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid"

.

praten we al snel over 48 noo mens�n in
Vlaanderen die al dan niet werk aan het
zoeken zijn. Door de steeds maer
doorgedreven automatisering zijnmensen
die 'gedeeltelijk arbeidsongeschikt' .zijn,
de eersten die uit de boot vallen. De Jobs
voor mensen met een lage kwalificatie
staan hetmeest op de helling en de groep .

vakbonden hebben vorig [aar echter een
minimumloon voor: werknemers in de
beschutte werkplaats geeist en dit is nu

vastgelegd op 80 % van het normale
minimumloon. Ten gevolge van deze 0P.
zich goede ontwikkeling is de financiele
drul(>op de beschermdewerkplaats echter
nog toegenomen en wordt de produktie
nog meer opgedreven met de bekende
gevolgen voor de werknemers. Nog
meer werkdruk, stress en ontslagen zijn
de realiteit binnan de beschutte

tewerkstelling.

Niettegenstaande sommigemindervalide _

werknemers in sommige beschutte

werkplaatsen ongetwijfeld zeer tevreden

zijn over het werk dat ze kunnen

verwezenlijken en over het feit dat ze

zich toch kunnen nuttig maken en zo een

gevoel van eigenwaarde krijgen, is h.�t
werk dat in dezewerkplaatsen gewoonll)k
dient uitgevoerd te worden, uitermate

afstompend en denigrerend voor iedere
mens. Een speciale opvang van

mindervaliden is uiteraard nodig -ook in
.

een anarchistische visie lijkt me dit
onontkoombaar- maar de huidige
integratiepogingen die zich rlchten op
integratie in·devrijemarkt-ekonomieslagen
er mijns inziens in de verste verte niet in
om mindervaliden het leven te geven
waar ze recht op hebben.

OVER DE

AL'(ERNATIEVEN EN

HUN NOODZAAK

Daarenboven hebben beschutte
werkplaatsen de verminderde subsidies
meer dan nodig om hun werknemers uitte
betalen, en geraken daardoor de lonen,
die reeds laag zijn, op de helling. De

Wat zijn dan de alternatieven en in
hoeverre bestaan ze reeds ? Een

daadwerkelijke opname van zowel

verstandelijk als fysiek ten achter

gestelden in de samenleving, moet
volgens mij' in kleinschalige projekten
gerealiseerd worden.

.

Net zoals voor

validen geldt, kan enkel kleinschaligheid
een garantie geven dat mindervaliden op
een gelijkwaardige basis en met een zo

grootmogelijke zelfbeschikking hu� leven
kunnen lei den. Daarenboven IS het

belangrijk dat validen en minder-validen
niet kunstmatig gesclieiden worden van

in de wi.eg. Mensen die nooit

gekonfronteerd worden. m�t
mindervaliden, zullen ook veel mlnder In
staat zijn om zich ervoor open te stellen.
In die zin is een zover mogelijk
doorgedreven ge"integreerd onderwijs
een prioriteit om de scheiding die reeds
eeuwen bestaat om te buigen naar

aanvaarding en respekt.
Wanneer we spreken van arbeid en

wonen kunnen bijvoorbeeld woon-werk

projekten, waar gehandicapten zich

opgenomen voelen in een groep en zo

mogelijk taken kunnen uitvoeren zoals
koken, in de tuin werken, h�ndwerk,
enzovoort, ... een werkelijk thuis bieden .•
Want dikwijls vallen veel mindervaliden in
een zwart gatwanneer ze nietmeer bij de
familie kunnen inwonen. Een even groot
probleem is dan dikwijls het invullen van

de vrije tijd, en dit is in een kleinere kring
vee I minder problematisch, dan in grote
onpersoonlijke instellingen. Een thuis (in
de ruime zin van het woord) is voor deze
mensen datgene vanwaaruit ze de
mogelijkheid hebben zich te ontwikkelen.
Zodra ditop de helling komtte staan vallen
de reeds geringe zekerheden snel weg.

1� • D. nor In verZ I



TECHNOCRATIE

Ben -zoektocht nnnr ondergesneeuwde sporen ..

·

PROFESSIONALISERING
De laatkapitalistisehe samenleving kenmerkt zicb door verregaande vormen van professionalisering. Gezondheid, veiligheid, welzijn, onderwijs en- recht worden

gemonopoliseerd door deskundigen. Heel wat mensen hebben niet aileen vertrouwen in de bekwaamheid van deze zogenaamde deskundigen en hun getuigschriften
...........................

(diploma's, professionele ervaring, ), zij laten ook in toenemende mate hun eigen behoeften bepalen door de technocraten.
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De industriels maatschappij heeft· het
hoogtepunt van haar organisatorische
integratie bereikt. De complexiteit van
haar aktiviteiten -processen die betrekking
hebben op aile deelgebieden _van het

menselijk leven- vereist verregaande
vormen van efficiantie, rationalisatie en

planning.
Het grootschalige karakter van haar

ekonomie, de centralisatie vanpolitieke
besluitvorming in naareenheidstrevende
staten en de wiize waarop kultuur naar
de mensen gebracht wordt -nl. bij1,la

Dergelijke projekten bestaan reeds en

zijn doorgaans opgezet vanuit een

(meestal progressief) christelijke of
vanuit een antroposofische overtuiging.
De projektenworden meestal gedragen
door personen of gezinnen die gekozen
hebben om hun leven te wijden aan het
verwezenlijken van een daadwerkelijke
integratie. Ik ken de kritieken op de
christelijke en de antroposofische
overtuigingen en ik deel ze grotendeels,
maar feit is dat enkel zij er tot nu toe in

.

geslaagd zijn een maatschappelijk
alternatief voormindervaliden in daden
om te zetten. Enkel in deze projekten
komt gelijkwaardigheid nietover als een
loze term, wat zeker wei het geval is bij
de beschutte tewerkstelling en dikwijls
,ook bij de 'normale' tewerkstelling.

Vanuit anarchistische hoek vindt ik het
uitermate belangrijk om 'ook met dit

gegeven rekening te houden. Hoe zien
wij deze gelijkwaardigheid gerealiseerd
worden? De afstSndelijkheid waarmee
mensen in kategoriean opgedeeld
worden an als 'kliente,...n van het
welzijnswerk' of als 'studieobjekteh'
worden benaderd, is veelzeggend.
Gehandicapte mensen,. bejaarden,
kleurlingen, ex-gedetineerden, ... : ze

zitten . allemaal in een of ander
welzijnsschuitje en worden met
professionele ernst en bekwaamheid
gevolgd.. En de samenleving geeft
zichzelf een schouderklopje : "Wij doen
onze plicht, we integreren onze

marginalemedemens". En toch hebben
.

mindervaliden ni�t dezelfde rechten op
wonen, inkomEJn, waardige arbeid, vrije
tijd, relaties, respekt, ...

In het kader )!an een

arbeidsdiscussie en het zoeken
naar een menswaardige
arbiid, kan het opnemen van

de argumenten .en noden Vlln.
mindervalidM enkel een

verrijking zijn. ,Hun situatie
,toont immers. dubbel_
sc�rijnentJ aan dat ons

maatschappelijk stelsel nog
'.

verre v�n. mensvriendelijk is
en dat. de woorden
'geLijkwaardigheid en

integr(llie' loze woorden blijven
zolang ze uit·de monden van

overheid en andere instan ties
komen.. Integratie vanuit een,
'lie/dadigheid' 0/ een ander
soort' kwetsendmedelijden kan
nooit een gelijkwaat;digheid
rea�iseren die verder gaat dan
een gemoedsrust voor de.
a/zender.

pieter
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uitsluitend via massamedia en grote
manifestaties- verhogen de vraag naar

speciaal opgeleide deskundigen diealles
in goede banen moeten leiden.
Om de eigen sterke ekonornrsche positie
te vrijwaren, kiezen bedrijven de beste

managers uit , om de geloofwaardigheid
van politici staande te houdenworden de
briljantste Public Relations-mensen
aangeiocht en om kultuur te verstrekken
voor de massa's tracht men de beste
organisators, akteurs, journalisten en

kwismasters te strikkan, Het belangrijkste
kriterium daarbij is steeds de mate van

technische bekwaamheid, veeleer dan
de mate van kritische attitude.

Theodore Roszak verwoordde het in zijn
'Opkomst van een tegencultuur' als voigt
"Zich baserend op zulke nooit ter
discussie gestelde imperatieven als de
eis van efficiantie, van sociale zekerheid,
van het op grote schaal coordineren van

mensen en. middelen, van een steeds

hoger welvaartsniveau en steeds
indrukwekkender manifestaties van

menselijke macht, tracht de technocratie
de anachronistische gaten en hosken
van de lndustriele maatschappij aan

elkaar te breien." De precieze
systematisering die Roszak in 1968 kon
aanschouwen is haast dezelfde als.
diegene die we nu kunnen ontwaren. De

negatieve .effecten van de
technocratische vorm van sarnenteven .

zijn er aileen maar erger op geworden :

de kloof tussen arm en rijk wordt met de
dag groter. De uitbreiding van de macht
der deskundigen over aile deelgebieden
van het leven ondermijnt de menselijke
autonomie en zelfredzaamheid.
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Alhoewel de welzijnszorg pretendeert
meer welzijn te 'brengen, zien we een

toenemende afhankelijkheid ontstaan van
burgers t.o.v. door de st�at gecreaerde
instellingen. De overheid verhult d.m.v.
de oprichting van welzijnsorganisaties.
het feit dat zij andere strukturele

, maatregelen dientte treffen om hetwelzijn
van de burgers te verhogen. Zij houdt het
geloof in stand d'at haar eigen
welzijnsinstellingen werkelijk tegemoet

·

komen aan de maatschappelijke noden.
He.t maakt mensen blind voor ·de
incompetentievan de door demeerderheid
verkozen. politici en gediplomeerde en

ervaren welzijnsleveranciers. Menig
onderzoek heeft aangetoond dat het

welzijnswerk in vele gevallen faalt om
.

meer welzijnte bezorgen aan diegenen
die beroep doen op de welzijnszorg,

· haar infrastructuur en mensen. De
economische kosten van de

welzijnssector worden intussen
afgeV'(_enteld op diegenen die zowat het

-

meest nood hebben aan welzijn (de
armen). .

'

Hetonderwijs is in grote mate dienstbaar

gemaakt aan het bedrijfsleven. Kinderen
worden al op jonge leeftijd verplicht zich
rekenschap te geven van de voor hun
door

_ desk.undigen_ opge�telde
leerp'rogramma's, prog�amma's waarin .

men in lioge mate rekening houdtmet dat
waar het bedrijfsleven nood aan heeft.
Wie een groot deel van onze kindeten
hun opvoeding overlaat aan onderwijz�rs
die, niet anders kunnen dan de door de
van bQvenaf bepaalde richtlilnen te

volgen, wie hen- I.aat opsluiten in
.. klaslokalen waar soms pedocraten 'hun
gedragsmatige agressie op de kinderen

.

kunnen uitwerken, komt s·or:ns. voor
· verrassingen te staan.· Hun kinderen
rebelleren : zij spreiden absente"isme
tentoon of worden ge$ignaleerd als

jOQgeren die' met stenen naar

gerechtsgebouwen of met tomaten naar

politiecombVs aan het gooien zijn

(n.v.d.v.u: wij beschouwen het gooien
van tomaten en stenen echter wei als een

belangrijke en noodzakelijke stap in de

democratisering van het onderwijs! Echter
zijn tomaten nogal een slappe poging.)

Eerder dan dat zij creativiteit bij kinderen
stimuleren, leergierigheid bij hen
opwekken en spontanitelt bij hen in stand
houden, doen scholen en sommigen van

de aldaar werkende deskundigen het

tegenovergestelde. Onderwijsdes
kundigen laten kinderen meedraaien in de
dagelijkse rat-race om betere diploma's,
goed betaalde jobs en maatschappelijk
bepaald sukses. In 'Het recht op nuttige
werkloosheid' stelt Ivan Illich : "Opvoeders,
dokters en sociale werkers van vandaag

·

- zoals de priesters en. advocaten van

vroeger - verkrijgen legale macht om de
behoefte te scheppen die, zoals door de
wet is vastgelegd, aileen zij mogen
dienen. Zij veranderen de moderne staat
in een holdingmaatschappij van

ondernemingen, die de werking van de
door hen zelfgewaarmerkte competenties
vergemakkelijken." De hedendaagse
schoolsystemen, dievolgens het principe
van schoolplicht en naar niveaus

ingedeelde scholen werken, zijn effectief
voor de conditionering van ds

:

beroepsbevolking en de consumenten in
een industrisla economie.

Scholing wordt door mens en

gelijkgesteld met aanleren en leren.

Opvoeders H vertellen nu desamenleving
_

watergeleerdmoetworden en datdat, wat
buiten deschool isgeleerdals waardeloos
afgeschreven kan worden."
Doordat de mens afgeleerd wordt op
autonome wijze te leren van een ander
individu en het ander individu iets aan te

leren, bestendigt men de kloof tussen

deskundigen enJeken. Opvoeding is dan
niet meer iets wat ten goade kQmt aan de
menselijke zelfverwerkelijking en de'
vermenselijking van de samenleving, maar
staat in de eerste plaats ten dienste van

de handhaving van de status-quo.

Georganiseerde en aktieve burgers die
zich verzetten tegen de mate waarin
deskundig·en het leven van leken
beheersen, vormen een minderheld.
Weinigen erkennen de noodzaak om een'
sceptische en niet-eerbiedige houding
aan te nemen t.o.v. de professionele
deskundige. Het belang dat gehechtwordt
aan professionele leiders (politici) en
deskundigen is niet het alleenrecht van

· diegenen die het kapitalistiscli systeem
verdedigen, we vinden het evengoed
terug in .Ianden als Cuba of ·China.
Alhoewel sr tekenen t9 bespeuren zijn
dat het·geloof in de bekwaamheid van

politici, rechters en- ordehandhavers
afneemt (cfr. o.a. de witte mars) maken
burgers zich nog steads afhankalijk van
anderen om samenleven mogelijks
aangenaam te maken. Anarchisme,
verzoenings- en bemiddelingsprocedures

· die buiten het gerecht om ingezetworden
en aangeleerde zelfverdediging's-

· technieken zijn dingen die die
afhankelijkheid kunnen doorbreken.
Auto�itaire socialisten zullen beweren
dat een grote mate van heteronomie

_ (afhankelijkheid, red.) tot sociale vrijheid
kan leiden. Het is de-verdienste van het
anarchisme steeds 'het tegendeel
beweerd te hebben.

.

Tecnocratie ondermijnt convivialiteit, het
tegenovergestelda van industriale

produktiviteit.
Convit!.ialiteit is een lllichiaanse (Ivan

·

Illich) term die staat voor een autoniJme
·

en creatieve omgang van mensen onder'
elkaar,. en de. omgang van mensen met

hun omgeving. ,Het gaat in tegen .de

geconditioneerde respons -van mem'en

op de eisen diedooranderen en dooreen

kunstmatige, door de mens gemaakte
omgeving aan mensen gesteld worden.
Het verlies aan convivialiteit brengt met
zichmee datvormeloosheid en zinloosheid
de moderne maatschappij teisteren.
Doordat mensen hun greep verliezen op
zichzelf en hun omgeving worden ze

overgeleverd aan een door het systeem
en haar instellingen voortgebrachte
geestelijke armoede. Men tracht deze

leegte op te vullen door het produceren
van steedsmeergoederen en hetverlenen
van steeds meer diensten. Maar met het
aanbod .groeit tegelijkertijd de frustratie
en aldus de vraag naar goederen en

diensten.

Paradoxaal genoeg betekent meer

verkeersinfrastruktuur minder mobiliteit,
meerwelzijnszorg minderwelzijnenmeer
gezondheidszorg minder gezondheid.
Afstanden tussen mensen onderling
vergroten (Ietterlijk en figuurlijk), het
industrieel systeem doet de. afstand
tussen woon- en werkplaats soms

onnoemelijk verwijden en de kwaliteit van
de leefomgeving, hat aantal

verk-eersongevallen en het dagelijks
geleverde zware werk jagen de kostsn
van de gezondheidszorg de hoogte in.
Mensen zijn slaven geworden van hun

.eigen mens- en 'milieuonvriendelijke
technoloqlsen en werktuigen. Small isn't
beautifull. IIlich stelt :

H Onze fan tas ie is
onder invtoed van de industriemisvormd
en kan zicb aileenmaareen voorstelling
maken van dingen die in een gepland
systeem van sociale gewoonten geperst
kunnen worden die passen bij de logica
van grootscheepse productie. Wij zijn
bijna het vermogen verloren om ons een

wereld te verbeelden waarin gezond, .

gezamenlijk overleg grenzen stelt aan
ieders vermogen om het vermogen van

ieder ander om de wereld vorm te geven
te hinderen."
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HetWestan heeft in het verledeh enorme

bedragen besteed aan gezondheidszorg
en wetenschappelijk onderzoek naar de
oorzaken van allerlei ziekten, maar de
resultaten zijn bedroevend fe noemen. De
taal van dokters en andere

gezondheidsspecialisten is voor' de
gewone burger nauwelijks toegankelijk.
Elementaire kennis omtrent hetmenselijk
lichaam en zijn behoeften is bij veelmensen
-ik moet het toegeven ook bij mij-

. nauwelijks voorhanden. Door betere
informatiecampagnes voor het publiek en
laagdrempelige opleidingscursussen voor
leken, zou gezondheidszorg minder
kosten. Toch blijft men die

gezondheidszorg toevertrouwen aan in

deskundigenwiensmonopolie door allerlei
wetten beschermd' wordt.·

Vee I mensen blijven intussen blind voor

de incompetentie van menig dokter en

gezondheidsspecialist. Zij begrijpen niet
dat kanker en hartkwalen niet zozeer

.zullen teruggedrongen worden door
geldinzamelingsakties als Kom op tegen
kanker en Levenslijn alswel door het

pubJie� te sensibiliseren voor een

drastische verandering van de eigen
levensgewoonten (by. andere voedlng,
stoppen met roker:t,minder stresserende
arbeid, ... ) Wie daar opfnerkingen over

geeft, wordt al snel beschouwd als iemand
die opdring·erig 'moraliserend of
paternalistisc'h is .. Dokters bepalen wie

. het ettkat 'geestesziek' opgeplakt krijgt,
welke drl:lgs we in onze lijven' mogen
stoppen (niet die van eigen
cannabiskwaek maar die van de
farmaceutische industrie) ·om stress en

depressieve neigingen te verminderen.
De psychiater bepaalt het 'juiste' anti
depressiemiddei en wie afkomt met anti
psychiatrische of·kritisch psychiatrische
ideean wordt door de overhaid met een

kluitje in het rietgestuurd. Kraamrichtingen
schoten in het verleden als paddestoelen
uit de grond ten einde het thuls-bevallen
uit de wereld te helpen.

Zoals Thomas Szasz stelt, kent het
professionalisme het paternalisme als
grondslag : de leer volgens welke nog
niemand rijp is voor vrijheid en

zelfbeslissing.
HHetmediscb beroep heeftbeslaggelegd
op de tweemeestnatuurlijkeen 'normale'
biologische gebeurtenlssen tgeboorte en
dood. Zo worden ook zwangerschqp en

ouderdom bescbouwd als ziekten
waarvan de behandeling deskundige
medischehulp vereist. Hetis geen wonder
dat hetmediscb beroep tlranniek heerst
over het Leven van alledag van een volk
dat weigert de verantwoordelijkheid op
zlcb te nemen voor demeest elementaire
taken die hun biologische bouw

meebrengt. "
We leven in een tijd waarin het erotische
wordt gelijkgesteld met dat wat

seksuologen zeggen dathet is. Alsofmen
aan de universiteit lOU kunnen.leren hoe
intimiteit, emoties en saksualiteit in het
dagelijks leven te integreren zonder het
mogelijke uitzichtop een pijnlijke breuk in
de relatie.Alsofaile seksuologen begrijpen
hoe een vrije, erotische sarnenlavinq te
kresren waar Thanatos niets meer is dan
een kleine hindernis op de weg naar

individuele zelfontplooiing en Eros iets
anders dan dat wat men terugvindt in de
seksboetiek.

111111illl!11
De yoorgaande analyses werpen een

nieuw licht op het karakter van .de
verzorgingsstaat Ik hoop aangetoond te
hebben dat de hedendaagse Westerse -

verzorgingsstaat nauwelijks te yerkiezen
valt boyen de niet-verzorgingsstaat. Het
stelsel van sociale verzekering�m en

voorzieningen en het ingewikkeld en

omvangrijk complex van voorzieningen
op het gebied van' onderwijs,·

. gezondheidszorg, huisvesting en zaken
als bijvoorbeeld de rechtsbijstand
ondermijnen ,de convivialiteit. Alhoewel
de verzorgingssstaat ervoor zorgt dat
bezuinigingsmaatregelen niet in al te grote
mate de armen in �et eigen land treft,
zorgt zij ervoor dat ding.en als welzijn,
gezondheidszorg en onderwijs
gemonopoliseerd worden door een

professionele klasse van deskundigen.
De verzorgingsstaat ondermijnt hiermee
de menselijke autonomie en sociale
vrijheid,. alsmede· het zelfbestu�ur van

gemeenschappen.
.

. De verzorgingsstaat kent een wettelijk
kader waarmee ze burgers onderwerpt
aan haar dubieuze doelstellingen en de .

kwaliteit van het leven doet afnemen. We
leven in een tijd waar bewust baanlozen
het leven zuurgemaakt wordt omdat
bekommernis om wefzijn het alleenrecht'
moet blijven van deskundigen die werken
in' door de staat· gesubsidieerda
instellingen. Is welzijn echter nieteerder
iets wat momenteel in de hand wordt
gewerkt door systeemontkennend
vrijwilligerswerk, door politiek en sociaal
engagement? Kwaliteitsonderwijs wordt
verward met leerplicht en de kleinste
futiliteiten worden geregeld via

verzekerings- an rechtsinsteUingen.
Daarom moeter{we de aard en functie
van de westerse verzorgingsstaten
blijven. wantrouwen. Voor aile

duidelijkheid : hiermee wit ik niet een lans .

breken voor economische laisser faire,
laisser passer-principes. Ihtegendeel.

RajGrinJeld



DE SITUATIONISTEN
DE VAL VAN DE KU·N-ST

OVER

,D(! Siuuuionistische Internationale (S.I.) was een revolutionaire groepering die de spektakelmaatschappijtot het centrale voorwerp van haar kritiek inaakte. Het

_

spektakel is niet enkel een schouwspel, een theater, een circus, waarbij gesproken kan worden' van eenrichtingsverkeer tussen speler en toeschouwer. Votgens de
situationisten is no, de tweede wereldoorlog de consument door een stortvloed van indrukken en voorstellingen overweldigd, met het doel hem in het pass'ieve",

consumentensysteem in te passen. In de huidige tijd heerst het spektakel en, in deze spektakelmaatschappij maakt ook de vrije tijd deel uit van de
_

consumptiecultuur. (Zie verZ nr 1: Tegen de spektakelmaatschappij: Het leven injecteren met poezie.]
De s'ituationisten ontkennen dat de
heerschappij van.de waar totaal zou zijn
en dat er geen alternatiefmeer zou kunnen
worden geform!,lleerd. Steeds gaanzij op
zoek naar de krachten van de negatie en

beleiden hun trouw aan het proletarische
projectvan een klassenlozemaatschappij.
(Zie � nr 5:' Sabotage van' de

consumptie-rnachine. )

'De Situationistische Internationale
ontstond officieel als beweging in 1957
uit de fusie van een drietal artistieke

avant-garde bewegingen in Europa. Deze
fusie _

van radicale
kunstenaarsgroeperingen ontstaat in een
tijd waarin een aantal kunstenaars zich
wit bevrijden van het [uk van het
marktmechanisme. De kunst als waar

moet worden bestreden en de creatieve

uitingen moeten in eeri rnaatschappelijk
kader: worden geplaatst. Dit betekent dat
de kunstenaar zich naar hun mening zal
moeten lnzetten voor een libertair
socialistische sarnenleving.

Ontstaan als een artistieke avant-garde,
die poogt met behulp van experimenten
tot een vrije invulling van. het dagelijks
leven van demens te kornen, zal geleidelijk
het zwaartepunt van de activiteit
verschuiven naar een theoretische
opbouw van een revolutionaire'strijd, om
in de opstanden in Frankrfjk in de jaren
zestig een acneve 1"01 te spelen. In 1972.
heft de beweging zichzelf op.

De situationisten lieten zich verregaand
inspireren door de destructieve woede
van Dada en door het surrealisme van

tussen de beide wereldoorlogen.

EEN BRUG TUSSEN
LEVEN EN KUNST.

. Door de ges£hiedenis van het denken

loopt een barokke stroom, spelend met
woorden en tekens met de subversieve
bedoeling de orde van het tekensysteem
en de Orde in het algemeen te verstoren.
De periode 1910-1920 is in dit opzicht
onvergelijkelijk vruchtbaar geweest, zo

steltVaneigem in 'Handboekvoor de jonge
generatie' (1967). V��r de eerste keer
werd' er, heel onsamenhangend en heel

geniaal, een brug tussen leven en kunst .

geslagen. De Dada-beweging, met zijn
destructievewoede,en nihilistische pose,
had het bewustzijn van de verrotting van

de westerse beschaving tot het hoogste
punt gevoerd.
'Een bepaalde romantiek had al bewezen,
zonder dat het bij Marx of Engels opkwam
zich daarover te bekommeren, dat de
kunst, dat wit zeggen de polsslag van

cultuur en samenleving, voorop loopt om
, te laten zien in welke staat van Qntbinding
de waarden verkeren. Een eeuw later

zagen de dada'isten, terwijl Lenin de zaak
'·onbe I'}uII ig vond, in het kunstzinnig gezwel
het symptoom van· een door het he Ie
organisme heen uitgezaaide kanker, van
een ziekte van de hele samenleving. Het
onaangename in de kunst is slechts de
weerspiegeling van de kunst van het

ongenoegen die overal als de wet van de
macht was ingesteld. Oat hadden de

, dad,a'isten van 1916,duidelijk vastgesteld.
( ... )
'Doordat de dada'isten probeerden zich
zelf en hun ,tijdgenoten te genezen van

het ongenoegen van het leven - en dat '

deden ze al met al consequenter dan
Freud -, hebben ze het eerste

saneringslaboratorium van het dagelijks
leven ingericht. De daad reikte veel verder
dan de gedachte. "Wat telde, • zo zegt de
schilder Grosz, "was dat we om zo te

zeggen in de diepste duisterni,s werkten.
We wisten niet waar we aan bezig

waren." De Dada-qrosp was als een

trechter waarin de talloze banaliteiten, de
aanzienlijke hoeveelheid nulwaarden van
de wereld werden gestort. Aan de
onderkant kwarn alles er veranderd,
oorspronkelijk en nieuw weer uit.

Voorwerpen en mensen bleven hetzelfde
en toch veranderde at'les van betekenis
en teken. Er werd een aanzet gegeven tot
een omkering van het perspectief in de'

magie van de hervonden eigeh ervarinq.
Verdraaiing - de tactiek voor de omkering
van hat perspectief - veranderde
drastisch het onveranderlijke kader van
de ouds wereld. De door allen gemaakte

'

p08zie kreeg in die veranderinq haar
werkelijke betekenis, die wei ver af stond
van de literaire geest waaraan de
surrealisten ten slotte zo zielig te gronde
gingen.

Guy Debord neemt in dit verbano afstand
van de film Hunemems en teveur de
Sade, die hij in 1952, dus voor de oprichtinq
van de Situationistische Internationale,
gemaakt had, en waarin hij een zwarte

sequentie van 24 minuten, zonder
klankband, ingevoegd had. Hij vernoemt
de film in een adem met sen 'compositie'
van John Cage, die zijn toshoorders esn
moment van stilte laat beluisteren.en met
de monochrome schilderkunst van Klein,
voortbewogen door de machines van '

Tinguely, en die de vorm aannemen van

blauwe schijven die met grote snelheid
ronddraaien.

J

De kunst van Klein -en John Cage, net
zoals de genoemde film van Debord zelf

overigens, zouden blijk geven van een
_

leegte waarin de rei van de kunstenaars
erin bestaat om die leegte in te kleden.

In Dada waren de kiemen aanwezig voor ,Maar daarom blijft het niet rni':l�er leeg.
een opheffing van hat nlhllisme. Maar ook /

Dada heeft die laten aisterven, zo stelt Enkele nummers later komen de
Vaneigem. 'qat de Dada-beweqinq, situafionisten hierop terug. Ais ze op het

geplaatst voor de onmoqeliikheid van de voorbije jaar terugblikken, zien zi] een

opheffing, uiteen is gevallen, komt doordat reeks van kunstwerken die hun stelling
zii-het instinctmiste om in de geschiedenis over de ontbinding van de kunst nogmaals
te zoeken naar de verschillende beve-stigt.
experimentele pogingen tot opheffing, de * In Mexico had de schrijver M;iX Aub een
momenten waarop de 'opstandtqe boek�gepubliceerdoverhetlevenvaneen
massa's hun lotsbestemming

_

zelf imaginaire cubistische schilder.
bepalen.' Op uitzondering van enkele * In Munchen was een groep schilders,
individuele leden van Dada-Berlijn, had aangevoerd door Max Strack, erin
de Dada-beweging verzuimd om geslaagd een biograt'ie en een

aansluitingtezoekenmetderevolutionaire tentoonstelling van het volledige werk

beweging die op het zelfde ogenblik - het van een irnaqlnaire schilder samen te
einde van de EersteWereldoorlog - Europa stellen, hetgeen op'veel be langstelling
overspoelde. De nederlaag van deze van TV en van de pers k�n rekenen.
omwentelingsbeweging, en dan vooral * De Duitse choreograaf Harry Kramer
het neerslaan van de Radenrepu bliek in slaagt erin een ballet zonder choreografie,
Duitsland, vormt de fundamentele r:eden . dus zonder enige beweging, op te voeren..

waarom Dada zou verzanden. * Jerry Brown, een schilde� van Toronto,
poogt aan te tonen dat er geen verschil
bestaat tussen kunst en afval.
* In een Parijse galerij stellen 9 kunstenaars
de voorwerpen tentoon die ze uit afval
samengesteld hebben - in een,poging om
Dada over te doen.
* Nicki de Saint-Phalle gaat nog een stap
verder met haar doeken die ze met een

v.erf-karabijn beschiet.
*Tinguely laat in het MuseumvoorModerne
Kunst van New York esn machine zien
dat zichzelf vernietigt. Maar het 'is de
Amerikaan Richard Grosser die het

prototype ontworpen heeft van een

'nuttelozemachine', die tot hele,maal niets
dient. Vervaardigd uit aluminium, in klein
formaat, bevat het neonbuizen die bij
toeval aan- of uitschieten.

Hat surrealisme - met haar geloof in de
kracht van de poezie en het imaginaire -

levert terecht kritiek op het feit dat Dada
niet in de opheffing van het nihilisme is

geslaagd, maar wanneer het zelf tot

opheffing van Dada probeert te komen,
gaat het niet uit van het oorspronkelijke
nihilisme en haakt het niet aan bij de
geschiedenis, zo isVaneigem van mening.
'En wat een nachtmerrie - waaruit ze

nooit zijn ontwaakt - is de geschiedenis
voor de surreal isten geweest! Ze stonden
machteloos tegenoverde communistische
partij, werden verrast door de Spaansa
burgeroorlog, knorden altijd, maar liepen
als trouwe hondjes achter links aan!'

Vaneigem vindt de breuk van iemand als
Artaud met de surrealistische beweging
veelzeggend. 'Hij verwijt de groep dat ze
zich door het-bolsjevisme laat inlijven en

laat gebruiken door een revolutie - die, het
zij terloops opgemerkt, de moord op de
matrozen van Kronstadt op haar geweten
h.eeft -, in plaats van de 'revolutie_ te

gebruiken. Artaud heeft duizendmaal gelijk
dat hij de beweging erYan beschuldigt
niet in staat te zijn haar revolutionaire
samenhangendheid te baseren op het.
rijkste dat ze in zich had, het primaat van
de subjectiviteit.'

LEEGTE.

De situationisten zijn van mening dat de
moderne kunst omstreeks 1930

stilgevallen is. Sedertdien heerst er een

armzalige herhaling, en een afgrijselijke
leegte. 'Van de moderne kunst kan gezegd
word.en wat er van Finnegan's Wake

gezegd werd: dit is geen �unst, dit is de
autopsie van zijn kadaver.' De
modernistische kunstcritici loven de
schoonheid van de ontbinding van de
kunst, in de hoop dat deze zich niet te snel
zal voltrekken.

De situationisten geven hierbij als
commentaar:
'Het valt op dat, zelfs wanneer ze over

een dosis humor beschikken, al deze
uitvinders veel kabaal maken en een

houding aannemen alsof ze de destructie
van de kunst uitvinden, de reductie van'
heel een cultuur tot de onomatopee of de
stilte als een ongekend fenomeen, een

.

nieuw id�e, dat enkel maar op hun komst

lag te wachten. Allen doden ze opnieuw
de kadavers die ze telkens weer opnieuw
opgraven, in een cultureel no man's land
waarvan ze zich geen verderop meer

kunnen inbeeldel1. Zij zijn daarom niet
minder de kunstenaars van de

tegenwoordige tijd, evenwel zonder in te
zien hoe ze dat zijn. Zij drukken net onze

tijdvan versleten ideeen uit, die op plechti.ge
toon tot nieuw uitgeroepen worden; deze'
tijd van een geplanifieerde incoherentie;
van isolement en doofheid die verzekerd
worden door de massa

communicatiemiddelen; van een

universitaire opleiding in hogere vormen
van analfabetisme; van de
wetenschappelijk gegarandeerde leugen;
en van de technische macht die in dienst

staat van de leidende mentale debiliteit.'
De ongrijpbare geschiedenis, die ze op
een onbegrijpbarermanier vertalen, is die
van het planetaire spektakel, dat even
lachwekkend als bloedeliig is.
'AI die versleten ideeen zijn solidair: en at
die belachelijkheden zijn o"nvermijdelijk
door een terugkeer naar deze of die vorrn
van "ernst" of van nobele harmonie met
het verleden. Deze maatschappij zat, op
aile .niveaus, meer en meer pijnlijk
belachelijk worden, tot op het punt van
zijn complete revolutionaire heropbouw.'

DE A VANT"GARDE
, VAN DE

AFWEZIGHEID.

De situationisten leverari commentaar op
een tijdschrift-artikel van de Franse
filosoof Lucien Goldmann, die daarin de
culturele avant-garde van de vijftiger [aren,
bespreekt: lonesco, Becket, Nathalie
Sarraute, Adamov, Marguerite Duras en

Robbe-Grulet. Lucien Goldmann spreekt
van 'avant-qards van -de afwezigheld',
die in de kunst en de literatuur een zekere
weigering van de verdinglijking van de
modernemaatschappij uitdrukt, maar niet
verder gaat dan dat: 'Het merendeel van
de grote schrijvers van de avant-garde
drukken niet zozeer de gerealiseerde of
realtseerbare waarden uit, maar vooral
de afwezigheid, de onmogelijkheid om

waarden te formuleren ofwaar te nemen,
waarden in wier naam zij demaatschappij
zouden kunnsn critiseren.'

- De situationisten zijn het daar niet mee

e�ns. �Op de eerste plaats lijkt Goldmann
de historische realiteit van het Duitse
dada'isme en van het surrealisme tussen
de twee wereidoOrlogen te negeren .

Voorts spreektGoldmann over de literaire -'

creatie, alsof hij niet weet dat de afkeer
voor de literatuur, dat de destructie zelf
van de schriftuur een essentieel kenmerk
was van de twintig of dertig jaren avant

gardistisch onderzoek in Europa. Deze

avant-garde van de reele autodestructie
van de kunst had de mogelijkheid op een

ander leven altijd voor ogen gehad. ,

Goldmann vraagt zich in het artikel af of
er in de bestaande maatschappij, in het
moderne kapitalisme, sociale krachten
bestaan die sterk genoeg zijn om in de

richting van diens opheffing te gaan.
V��r de situationisten is dat een

belangrijke vraag, waar ze bevestigend
op antwoorden. Reeds in het eerste
nummer van hun tijdschrift (1958)
verklaarden zij dat het pro/etariaat de
kunst zal verwezenlijken, waarbij ze in
1962 eraan toevoegden dat de revolutie
opnieuw moet worden uitgevonden,
evenwel zo.nder hun hoop op de,

arbeidersbeweging op te geven.

RECUPERA TIE.

Sedert 'L'Annee derniere a Marienbad',
de gelauwerde film van Alain Resnais uit
1959, wordt er onophoLidelijk een beroep
gedaan op 'de individuele participatie v�n
de kijke(. De passieve toeschouwer
wordt opgeroepen om deel te nemen aan
hetspektakel. Opgelet!, zowaarschuwen
de situationisten, de recuper�tie ligtop de
loer:
'In de lente van 1962 is de pers begonnen
metverslag uitte brengen overde praktijk
van de happening onder de New-Yorkse
artistieke avant-garde. Het is een soort

spektakel dat tot het uiterste opgelost is,
een improvisatie van -gebaren, van

dadaistische aard, door mensen die zich
in een gesloten ruimte bevlnden. Drugs, _

alcohol, erotiek maken er deel van uit. De
bewegingeri van de "acteurs" vormen

een mengeling" van poezra, van

schilderkunst, van dans en van 'jazZ. Men
kan een dergelijke vorm van sociale
ontmoeting opvatten als een grensgeval
van het oude artistieke spektakel wier
scherven in een gemeenschappelijke kuii
geworpen zijn; als een met esthetiek
beladen poging om de ordinaire surprise-

, party of de klassieke orgie te vernieuwen.·
Door tniddel van het naieve onderzoek

.

van "lets dat gebeun" kan men de
afwezigheid van gescheiden
toeschouwers waarnemen, en de
wellswear kleine wil om het zo arme

-register van de menselijke relaties te
vernieuwen; de happening is, 'in hst
isolement, een zoektocht naar de
.constructle van een situatie op basis van
de 'el/enoe (materiele miserie, armoede
van de ontmoetinqen, miserie die geer:fd
"is van het artistieke spektakel, miserie
van de precieze filosofie die heel de
realiteit van deze momenten moet

"ideologiseren").
'De situatieswaar de S.L voor pleit kunnen
daarentegen enkel maar opqsbouwd
werden op basis van de materiele en

spirituele rijkdom. Hetgeenwit ze-ggen d�t
het ontwerp van een constructie van

situaties het spel en de ernst moet zijn van
de revolutionaire avant-garde, en niet
kan bastaan voor mensen die zich op
bepaalde punten neerleggen bij d�politieke
passiviteit, bij'de metafysische wanhoop
of zelfs bij het eerste model van een
rnaatschappl] waarin de

_ vrije
experimentele houdingen zullen
overheersen. '

De situationisten zijn van mening dat er
geen culturele vernieuwing mogelijk is in"
detail-punten, maar enkel in zijn geheel, in
de praktijk van een revolution.aire
beweging. Kunst kan niet langer'
vrijblijvend zijn. Zij verwijzen naarAntonin
Artaud, die zegt: 'En als er nog iets diJivels
en echt verdoemd is in deze tijd, dan is het.
om artistiek stil te staan bij de vormen, in
plaats van zich te gedragen als
gefolterden die op de brandstapel staan
en tekens maken.'

HET flONDDOLEN.

'Wij vervelen ons in de stad, er is geen
zonnetempelmeer. Tussen de benen van
Qe voorbij wandelende vrouwen hadden
de dada'isten een engelse sleutel willen
.vinden en de surrealisten een kristallen
bokaal, allemaal vergeefse moeite. We
kunnen aile beloften van de gezichten
aflezen, dit is de laatste -stand van de
morfologie: De afficne-poezie, heeft
twintig jaar Stand gehoucten. Wij verve len
ons in de stad, je moet het vuur uit de
sloffen lopen om nogmysterieen te kunnen
ontdekken op de aanplakborden langs de
openbare weg .. .'

De situationisten dolen rond in de stad, zij
,

zijn op zoek naar humor en poezie, maar
vinden enkel maar triestheid en

banalisering. Net zoals op een schilderij
van De Chirico een lege ruimte voelbaar'
wordt, men zich bewust.wordt' van de

afwezigheid van iets, net zo zien de
situationisten overal leegtes. Zij stellen
zich tot doel de afw�zigheid voelbaar te
maken, met de bedoeling de leegte
opnieuw te vullen: 'In zekere zin zal
iedereeh inzijn eigen "katnedraal�wonen.

Er zullen kamers zijn die meer levendige
fantasieen opwekken dan welke drug
dan ook, waarin ie aileen maar kunt
liefhebben. Andere huizen zullen een

onweerstaanbare aantrekk ingskracht
uitoefenen op de reizigers .. .'

Om de humor en de poezie van'een stad
te leren ontdekken, of beter: de •

De nar In verZ I



VOUS AVEZ RAISON DE
VOLER DES lIVRES, LA CULTU
RE DEVRAIT ETRE A LA PORT�E

DE TOLlS.,
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'AUTRES, PAS ETONNANT
QUE vous VQUqEZ L
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De situationisten roepen - nogmaals - op
tot het avontuur en formuleren hun
denkbeeldeti voor een nieuwe
stedenbouw, het 'urbanisme unitair',
waarin de mens in harmonie met zijn
omgeving verkeert. Over deze
denkbeelden heerst er evenwel binnen
de 5.1. een verdeelde mening over de
uitvoerbaarheid ervan. Terwijl Constant
Nieuwenhuys van mening lijkt te zijn dat
een "nieuwe stedenbouw' - een betere
dan 'de bestaande - een andere
samenleving kan bewerkstelligen, stelt
het merendeel van de situationisten dat
het er op de eerste plaats om gaat om een

nieuw gebruik van het leven, een nieuwe
revotutionaire praxis te ontwerpen. Zij
willen dan ook geen doctrine over de
stedenbouw ontwerpen, maar een kritiek
op de stsdenbouw, en een revolutionaire
omwenteling als voorwaarde voor een
leefbare wereld. Constant Nieuwenhuys
zal de beweging verlaten. Met zijn New

Babylon-project - een practisch ontwerp
van de stedenbouw als eenheid - zal hij
sen grote invloed uitoefenen op Provo.

DE VERDRAAIING.

'Detournement' of verdraaiing is een

Maar beperkt door een aantal restricties beg rip dat frequent terugkeert bij de
van de museum-directie, zegden de situationisten. Detournement is het
situationisten het project af. Het labyrint, vsrdraaien van elementen van bestaande
dat als een parcours opgevat werd, kon kunstwerken. Men neemt bijvoorbeeld
theorerisch variaren van 200 meter tot 3 een schilderij en schildert dat gedeeltelijk

'

kilometer, en kon 5 meter hoog zijn, maar over, of een fragment uit een gadicht, een
was op bepaalde plaatsen nauwelijks filosofische uitspraak of een stelregel en
hogerdan 1,2 m. Demeubels in het labyrint .

'

verdraait die dusdanig dat hetbijvoorbeeld
hadden niet tot doel het interieur op te een subversieve slogan wordt.
smukken en wilden evenmin de stedeliJke 'Verdraaiing betekent, in de ruime zin van
omgeving weergeven; het ging erom een hetwoord, dat alles opnieuwter discussie
gemengd milieu uitte beelden, doormiddel wordt gesteld en op het spel gezet,' zo
van een mengeling van binnenhuis- schrijft Vaneigem in het 'Handboek'. Hij
elementen (een ingericht appartement) geeft een voorbeeld:

'

en van elementen uit de stad. Om dit te 'Bij het vallen van de avond zijn mijn
bekomen werd er op een kunstmatige vriencfen en ik eens het Gerechtshof in
manier regen en mist enwind veroorzaakt. Brussel binnengedrongen. Het is een knots '

Men zou doorheen verschillende warmte- van een gebouw dat met zijn enorme

en lichtzones kunnen lopen, er zou geluid afmetingen de lager gelegen armewijken
te horen zijn (geruis en woorden uit een plat drukt en de rijke Louisalaan, waarvan
serie bandcpnemers), etc. Dit alias had we eens een geweldig boeiend wild stuk
tot bedoeling de beioeker te doen land zullen maken, afschermt. Terwijl we

_ verdwalen. daar zo in het wilde weg ronddwaalden
door een doolhofvan gangen, trappen en
ineemopeAete kamers, maaktenwe allerlei
vage plannen hoewe het gebouw konden
inrichten, we namen hetveroverde gebied
in bezit en veranderden dat oord var:l

misdaad en straf in een fantastisch
kermisterrein, een Hof der Lusten waar
We graag het voorrecht zouden genieten
de pikantste avonturen werkelijk te
beleven. Verdraaiing is dus de meest
elementaire uiting yan creativiteit. De
subjectieve 'droom verdraait de wereld.'

afweZigheid . hiervan, beoefenen de
situationisten de praktijk van het
ronddo/en: 'Wanneer een of meerdere
personen zich aan het ronddolen wijden,
zien zij voor kortere of tangere tijd af van
hun normale verplaatsings- of
handelingsmotieven, van hun eigen
relaties, werk en vrijetijdbesteding, om
zich over te gev�n aan de prikkels van de
omgeving en de daarmee gepaard gaande

, ontmoetingen. Hetaandeelvan hertoeval
is hierbij minder doorslaggeverid dan we

denken. Vanuit het standpunt van het
ronddoien bezien beschikken steden over
esn

.

psychogeografi$ch �eli�f .rnet
constante strornen, vaste puntsn en

maalstromen die het betreden of verlaten
van bepaalde zones sterk bernoetlhken.'

Het ronddolen is bij uitstek een praktijk van
de door de industrie getransformeerde
grote stedsn. 'Als 'zodanig zou het
beantwoorden aan een zinsnede van

Marx: 'Om hen heen ziendemensen niets
anders dan hun evenbeeld, alles vertelt Samen met dezedwaaltocht in het labyrint
IiLMl over henzelf. Zelfs hun landschap is moest er een operatie van.zonddolen
bezield.'

'

, dO.DrheenAmsterd�tsvinden. Twee
� groepen van elk drie situationisten zouden

Het veranderen van omgeving roept dan gedurende drie dagen door de stad dolen,
ook nieuwe gevoelens op, die eerst

.

te voet en ,eventueel per boot
passief ondergaan worden, om (overnachtend in kleine hotelletjes die ze

vervoTgens,""1iiet de vergroting van het onderweg tegenkwamen), zonder het
bewustzijn, constructieve reacties op te centrum vanAmsterdam te verlaten. Deze
roepen.lil dit opzicht oefendeThomasde' groepen zouden, d.m. v. walkie-talkiesmet
Quinceymet zijn boek 'Confessions of an' elkaar in verbinding staan, alsook met de
English Opium Eater' (1 a'21) eeri grote camion-radio van de cartografische
invloed uit op de, situationisten: ploeg, waarin de. directeur van de
'Londen was de, eerste· stedelijl<e dwaaltocht zou plaatsnemen en van

-

verwezenlijking van de �industriele waaruit hij aan de dolers zijn instructies
revolutie, en het is de Engelse literatuur zou mededelen. .

'

, van de 19-de eeuw dat. getuigt_van een

bewustwording van de problemen' van
de atmo�feer en van de kwalitatie-t
verschillende mogelijkheden in een grote
agglomeratie. De lange historische
evolutie van de passies neemt een

wending met de liefde van Thomas ,de
Quincey voor de' arme Ann, waarv�n hij
toevallig gescheiden is en die elk'aar
zoeken zander elkaarte vinden "doorheen
het reusachtige labyrint van .de straten
van Londen, misschien maar een' paar

, stappen van elkaar verwijderd ... ';· Het
werkelijke leven van Thomas de Quincey
in de periode tussen ,1804 en 18·12 maakt
hem tot een voorloper van lief ronqdolen:
'''Door verbeten mijn toegang tot het noord
westen te zoeken, en om aile kapen en
klippen di'e ik op mijn eerste tochl
tegengekomen was te vermijden, kwarn
ik plotseling in ee,n labyrint van kleine

straatjes en' steegjes terect)t... Ik was
soms zelfs zo ver te geloven dat ik, als
eerste, enige van dieterra incognita kwam'
te ontdekken, en ik twijfelde eraan dat ze

'

op de moderne kaarten van Londen
vermeld stonden. "

'

'En op het einda van de eeuw is dit
gevoelen in de roman-vOrm zo algemeen
erkend, dat' Stevenson (auteur van

"Doctor Jekyll and Mister Hyde", J.L.) een
personage'toont dat 's naehts doo,r
Londen loopt en zich erover verbaast "zo
lang door een zo complex decorte loper\
zonder al wa,s het maar de s�haduw van

een avontuurte ontmoeten" (NewArabian
Nfghts).'

De ontdekkingen die deze dool-operatie
,

zou opleveren, zouden in een latere fase
verwerkt worden in een kritiek op het
urbanisme. Ondanks het theatrale effect
dat het op het publiek kon uitoefenen,
was het dehoofdbedo,eling om een nieuw
spel te verwezenlijken. En de 5.1. hield
eraan orn de ecoilomische gewoontes
met de voeten te treden en liet in- het
budget een salaris van 50 gulden per
persoon per dag inschrijven.

KRITIEK OP DE
STEDENBDUW.

, Om de leegte van een labyrintischewereld
tegen te gaan, stellen de situationist!3n
zich tot doel'om avonturen te construeren.'

'De :crisis van het L!rbanisme verergert',
zo schreef de Nederlandse situationist
Constant Nieuwenhuys. 'De opbouw van
oude en nieuwe wijken is niet in
overeenstemming met de gev�stigde
handelswijze, en nog minder met de
nieuwe leetwijzes die wij nastreven. Een
droefgeestige en steriele sfeer van onze

omgeving is het resultaat.
'

'In de oude wijken zijn qe straten tot
autowegen vervallen, de ontspanning is
gecommercialiseerd en vervormd door
het toerisme., 'De sociale verhoudingen
worden' er onmogelijk; De
nieuwbouwwijken worden overheerst
·door twee thema',s: het verkeer per auto

,

en het binnenhui,s-comfort. Zij, zii!" de
arme uitdrukkingvan het burgerlijk geluk,
en elke ludieke gedachte is er atwezig.
'Tegenover de noodzaak om snel hele
steden uit de grond te stampen, is men

bezig metbegraafplaatsen uit gewapend
beton te bouwen, waar de meerderheid,
van de bevolking veroordeeld wordt om
er zich in doOd, te vervelen. Welnu,
waar,toe dienen' de meest
duizelingwekkende , technische
uitvindingenwaardewereld opditogenblik
over beschikt, als de voorwaarden
ontbreken om er profijt uit te trekken, als
zij niets bijbrengen �an de ontspanlling,
als de ,verbeelding achterwege blijft?'

DIE WELT, ALS .

L�BYRINTH�
,

In 1960 tiadden de situationisten dan ook
het plan opgevat om twee zalen. van het

, Stedelijk Museum van Amsterdam om te
vormen'tot labyrint, met de bedoeling dat
de bezoekers er in konden ronddolen.

verZ In De

En Vaneigem betoogt verder:
'De verdraaiing die haar eerste proeve,
van bekwaamheid in de kunst heeft
afgelegd, is nu de kiJnst geworden die op
aile gebieden kan laten zien wat ze waard
is. Na aanvankelijk naar voren te zijn
gekomen in dewoelingen van de culturele
crisis van de jaren 1910-1925, heeft ze
zich geleidelijk uitgebreid tot aile sectoren
die door ontbinding waren aangetast.
Niettemin biedt de kunst de
verdraaiingstechnieken nog steeds een
bruikbaar proefterrein. ( ... ) In die' orde
van ideeen zijn de werken van Michele
Bernstein van 1963 - g'ipsen waarin
miniaturen zoals tinnen soldaatjes,'
speelgoedautootjes en -tanks worden
vastgedrukt, -r met namen zoals

'Overwinning van-de bende van Bonnot',
'Overwinning van deCommune van Parijs'
en 'Overwinning van de Arbeidersraden
van Boedapest' een prikkel om bepaalde
kunstmatig in het verleden gestolde
gebeurtenissen in positieve zin te

corrigeren, een prikkel ook om de
geschiedenis van de arbeidersbeweging
opiiie�w te' maken an tegelijkertijd de
kunst te verwerkelijken.'

NIEUWE
ACTIEVORMEN.

Aan de basis van de oprichting van de 5.1.
lag het idee om een einde temaken aan de
scheiding die zich rond 1930 voltrokken
heeft tussen de avant-garde kunstenaars
en revolutionair links, die voordien
bondgerioten waren. De kern Nan het

probleem bestond erin dat er s,edert 1930
geen rev'olutionaite beweging meer
geweest was, noch een artistieke avant

garde. Bij haar ontstaan wilde de 5.1.
deie leemte vulten: 'Net zoals op
theoretisch vlak de proletariers,tegenover
de natie, net zo kamperen de situationisten
voor de poorten van de cultuur. Zij willen
zich er niet vestigen, zij plaatsen zichzelf
in de holte van de moderne kunst, zij zijn
de organisatoren van de atwezigheid
van deze esthetische avant-garde: waar
de burgerlijke kritiek op wacht en die zij,
ontgoocheld als steeds, bij de eerste

verschijning begroet.'

De situationisten worden zich geleidelijk
bewust van de dubbelzinnigheid die erin
schuiltom op het vlak van de cultuur actief
te zijn. Meer en meer nemen zij afstand
van de traditionele terreinen van de kunst
en v.erschuift hun aandacht naar een

kritiek op het dagelijks leven en de
revolutionering van de maatschappij. Dit
verloopt niet zonder botsingen in de
schoot van de beweging.Want al verkeert,
de kunst in verval, hetgeen zich vertaalt
in de onmogelijkheid van haar creatieve
vernieuwing, dan brengt dat niat
onmiddellijk diens verdwijning met zich '

mee. Het is pas in de loop van discussies
en botsingen met medestanders - die
bezeg,eldworden in sen serie uitsluitingen
- dat de situationisten tot-de conclusie
komen dat 'de tijd van de kunst voorbij is '.
'Nochtans moeten we opwerpen dat met
de huidige stand van demaatschappij, die
de kunst onderdrukt en haar vervangt
door het automatisme van een nog
hierarchischer en passiever spektakel,
de kunst enkel maar volledig opqeheven
kan worden door haar te reetiseren,'
De culturele strijd, in de conventionele
betekenis, zal voorde situationisten anket
nog maar de aanleiding en de dakrnantal

,

zijn voor een veel diepgaander werk: de
revotutlonaire strijd.

In deze strijc:i zijn er nieuwe actievormen
in de kunst en de politiekmogelijk. In een
tekst uit 1963 geeft Guy Debord enkele
voorbeelden:
'Op 16 januari pleegde een aantal
revolutionaire studenten in Caracas een

gewapende overval op een tentoonstelling
die gewijd wasaan Franse kunst, waarbij
zij vijf schilderijen meenamen. In ruil
daarvooreisten zij devrijlating van politieke
gevangenen. Na een schietpartij ... konden
de ordehandhavers de schilderijen weer
in beslag nsmen. Enkele dagen later
gooiden andere kameraden twee bammen
naar politiewagens die de heroverde
schilderijen vervoerden. Spijtig genoeg is
het ,hun niet gelu'kt de schilderijen te
vernielen.
'Ditis eenduidelijkvoorbeeld ommetkunst
uit het verleden om te gaan, haar in het
leven weer een rol van betekenis te tatsn
spelen. Sinds de dood van Gauguin ("Ik
heb het recht willen invoersn alles te

durven") en van Van Gogh heeft hun
werkdatvijandige liedenmisbruikthebben,
waarschijnlijk van de culturele wereld
nimmer een eerbetoon ontvangen dat zo
strookte met hun geest als deze actie van
de Venezolanen. Tijdens de opstand'van
1849 te Dresden had Bakoenin
voorges�eld, zonder dat dit navolging
vond, schilderijen.uit hetmuseum te halen
en ze op de barricaden bij de invalsweg
van de stad te plaatsen om te,zien of de
aanvallende troepen erdoor weerhouden
zouden worden het vuur te openen. We
zien aldus hoe dit voorval in Caracas
weer verbonden wordt met een van de
hoogtepunten van de revolutionaire
opstand in de vorige eeuw en zelfs nog
een, stap verder gaat.
'Nietminder gemotiveerd lijktons de actie
van de Deense ka.meraden, die in de
afgelopen weken meermaals gebruik
hebben gemaakt van brandbommen
gericht tegen reisbureaus die
toeristenreizen naar Spanje organiseren,
of die illegale radio-uitzendingen hebben
verzorgd om het publiek te waarschuwen
voor het gebruik van kemwapens. (... )
'Tenslotte heeft de actie van de Britse'
kameraden die in april de plaatsen en

plannen voor "regeringsschuilkelden� van

district VI" (RSG-6) openbaar hebben
gemaakt, de grote verdienste datzij aan'

, 't licht gebracht heeft welk stadium de
staatsmachl al bereikt heeft op het gebied

van de ruimtelijke ordening. Tevens brengt
zij in beeld hoever de plannen van de
overheid om op een totalltatre manier op
te treden gevorderd zijn. Dit optreden is
niet meer geko,ppeld aan een militair
perspectief. Overal zowel in het oosten
als 'in het westen dient tegenwoordig de
aanhoudende dreiging van sen kemoorlog
ertoe om demassa's koestte houden,de
schuilkelders van de mecnt te

-orqaniseren en de psychologische en

rnateriele middelen ter verdediging van de
macht van de heersende klassen te
versterken.'

Debord maakt duidelijk dat in de directe
actie al een kritische kunst kan worden
gecreeerd met. behulp van bestaande
culturele expressievormen die het gehele
terrein van film totschilderkunst bestrijken.
Dit hebben de situationisten samengevat
in hun theorie van de verdraaiing:
'De "prcqramrnatische leuzsn" die wij op
lege schilderijen of op een "verdraaid"
abstract schilderij aanbrengen, moeten
als slogans worden beschouwd die op
muren te zien zijn. Be'paalde schilderijen
die titels hebban in de vorm van politieke
verklaringen, dragen natuurlijk hetzelfde
kenmerk van bespotting en omkering van
hettraditionele formalismedat in de mode
is en dat zichzelf momenteel een basis
probeert te verschaffen met het
schilderen van "zuivere tekens" die niet
communicatief zijn.'

In hetmidden van de jaren zestig zullen de
situationisten ophefmakenmetverdraaide
toto-romans en met stripverhalen (o.a.
'De terugkeervan de kOlonne van Durru,tti',
over de bekende 'Spaanse
anarchistenlelder), en zullen ze enkele
kortfilms maksn.

Een artistieke waarde willen zij daar niet
aan toekennen. Vanaf het begin van de
jaren zestig hadden zij geweigerd om

deel te nemen aan het spektakel, inclusief
aan de kunst. 'We kunnen niet deelnemen
aan iets waaraan het onmogelijk is om

deel te nemen,' zo stelden zij. 'We willen
ons niet meer laten opsluiten in dude
classificaties van de artlstieka. praxis.
Elke houding die de kunstwit vernieuwen
is tegengesteld aan de situationlsttsche
theorie.'

'"

POOIERS!

De situationisten blijven de hedendaagse
kunst aanklagen als een val: als de
neergang van de kunst, maar ook als de

, valstrik die de kunstenaars verdoemt om
, kunst te vervaardigen alsof men in zaken
zit. De kunstenaar lijkt niet meer aan het
kunstbedrijf te kunnen ontsnappen.

In de Van Dale vond ik nog een andere
betekenis: een val is in het Bargoens eeri
geheim bordeel. .

'

Zou het daarom kunnen zijn dat op de
conferentie die' de breuk met de kunst
bezegelde, in de nachtelijke discussies
metdie kunstenaars diewilden voortdoeh
in. het bedriif der kunst, het scheldwoord
weerklonk: 'Poofers van de cu/tuur'?

Johny Lenaerts

ON DIRAI T QUE CITTE ORGAN. SATI�
TIAVERSi �E CR I SE ! •. CERTAINS
'LEMENTS SONT LIQUIO'S I '



tlfJpid als bren ",Em'
eid stellfilr:J. '

aar dri'1gen at we d$ vicieuzs cirkel
van een systeem cfat ons een logica opdringt van

per Ie productiegroei als enigemogelijkheid tot overlevsn.
Omd�t flet ,productivisme altijd de neiging heeft de mens uit zijn
ecologische en sociale omgeving te trekken - hetgeen leidt tot
cfe dood va:n demenselijkheld door Cle vernietiging van zijn/haar
Ico'hte . AI vanat de Franse Revolutie is arbeid het dominante
'elem-entffdat de samenhang"tu$sen individuen en hun sociale
1<lass&b�paalt. "ezewaarde.,essentieel voor de burgeriiJ is ook
binnenpdFO'ngeR in de arbetders13eweging die':het h&eft over
het 'recnt qp arbeid'. Dit in plaats van te ageren voor een geHlke
verdeHnfJ van de rijkdom die most geproduceerd worden op
vrijwiHig� basis en met kennis van zaken. Deze waarde is in die
mate binnengedrongen in de vakbonden .dat ze zelts de
verworvenbeden van v(oegere overwinningen op de helling
durven te'letten. zoals bijvoorbeeld het institutionaliseren van

onzekere en deeltijdse arbeid.
. ,«

ooit belangrijk de centrale plaats die arbeid in onzemaatschappij
bektes'lJ en de huidi,ge sociale orde die daar uit voortvloeit te
bekritrseren. f)e kapitalistische10gica zal niet gestopt worden
,zolan'g men arbeid niet ats ean menselijke actiViteit tussen
andere hltaatst.Arbeid. bedoetd om onze behoeften te bevredigen
en waart100r we onszelf kunnen bepalen. net zoals we het doel
en de staictuur van onze orqarusaue. en de technieken omdeze
fe realiseren kunnen bepalen.

De glpbaJisering van de economie maak! 'eike zoektocht naar
oplossillgen op nationaal v1a.k ondergeschikt aan de

beslissiRgen op internationaal. v�ak. zoa!s bij de furopese
Unis.
Ongebreidelde armoede en uitbuiting in de arme tanden zijn de
tegenhangers van uitsl'uiting en werklbosheid in de rijke landen.
Daarorn moeten wij op globaal vlak alternatieven ontwikkelen
voorde globalisering van econoniie en de markt. ledere aanpak
van werktoosheid en arbeid moet daarorn uitgaan van

internationale solidariteit tussen de onderdrukte en uitgebuite I

klassen}: Gebouwd op respectievelijk6'l overeenkorllsteM; ; :opr;
:SCRt anti-imperialisme eTl antiKol0nialisms. op het ve��n

, van, 'lal§9r humanitaire QploS'st�g&h of hulp. En!(�1 .deze
intemationale soHdariteit zal ons tOE)'laterl'l<Oll'laf temaken meltde
concurrentieslag tussen onderdrlJikten waarop het kapitalistn
.gefundeerd is.

.«

De weigering van de groel - waarvan gezegd wordt etat zel
nodig i$ voor sociale vooruitgang- de bevestiging van de i
sociate functie van· arbeid en de verwerping van het�
impeJiallsme, tijn de peilers van de strijc1 tegen de werkloos id
en uitslulting.

:SindsenJ(ete jaren zijn aan d&nooef:za'ketijke kwantitatiEive '

i(loonsverhOging. vermincterfl"lg van de arbeidsduuT, vefrag'm�
van de huurprijzen .... }· ook kwalitatieve eisen toegev:oeyd;}
i(papier.en voor: iedereen, re-cht op wonen, verdediging van het J
milieu. de menselijke waarde .... ). Dez� stellen ORze manier vaw!
leven in vraag en kunnen laiden tot een debat over de 'basis
waarep we met elkaar willen sarnenleven. Hieruit voigt qn��inziens oat een echt al,teroatjefi "por bet kapitalis",e�I\)�deze.ba,issen kan gebouwej

Vfir,.
n� oro Clit te'mQndtni.' ..�

s:gali�aire.J;ln solidaire samert. ving. zona$r }<Ial.�nr�.-overhElerslng van om het even w· IKe sooft. �

Initia,tie/ voor een Alternatie.l voor KapitaUslpe"
IAK is geen ni.euwe organisalie en ,hee!t ook niel de bedoelin8 e[,
een Je� worden. Door hel ('oordineren van verschillende groep,en,.
organisaties, koilekliel'cn en individuen wil IAK een campagne
mogelijk maken rond werkloosheid en beslaansonzekerlleid, en

{Ius de plaals van de arbeid in onle samenleving in vraag slel1en.
Voor ons, liberlaire revolulionairen, Mn er geen sprake ,fan z1;ln.
deze thema 's o\'e� Ie lalen aan tie l!}richYers van hel 'kapitfiiJRte�
De t,ija is m.a.w. rijp \loor een hefgroepering vall "Iiblrllir.'en
revolut;onaire krachten. ledereen kiln· in zijnlhaar slreek :6f# IAX
f,ofiekliej 0psIQrten. Ais je gei'nferesseerd bent, scllrijf dan naqr.'""

IAKdoCentre Libertaire, Zuidstraat65, 1000 8russel

APRIL
VRIJDAG 4

knutselksukan rond vluchtelingen om 19h. in JH
Sorm, Victor Dslanqastraat 71 te Deurne

5 TOT 12
aktiefietstocht teqen uitwijzingen doorBrugge. Gent.
Antwerpen. Turnhout, Luik,. Namen, Brussel
(Steenokkelrzeel) inlo: Parkstraat 14, 3000 Leuven.
016/.29.30.79

ZATERDAG 5
mars op Namen van de arbeiders van Clabecq

MAANDAG ,7
aktiebijeerrkomstfietstocht Aktiegroep Recht Op
Vluchtsn om 15h. in De Waag.' Kloosterstraat 5,
Antwarpen . met's avonds debat en

vluchtelingencafe***werkwinkel: 'Comment rnobiliser
les chorneurs?' in Centre libertaire, zuidstraat 65,

.

'1000 Brussel,·02/511.93.10***infokeukenA.E.G. een
voorstelling van de vluchtelingenorganisatie
Autonoom Centrum uit Amsterdam: Eten om 19h.
voor 70 Bfr .• infoaktiviteit om 20h30. reserveren voot
het eten op 09/233.58.86

.

DONDERDAG 1.0
debat 'I'allocation universelle' met 'Bruno Gillian' in
Centre libertaire om 20h, 02/511.93.10

VRIJDAG 11
uitspraak proces tegen Klaas Maertens (rijkswachter
valten breekt zijn heup bij een aktie in Oostende tegen
'live-export', ean van de aktievoerderswordt hiervoor
aangeklaagd}***optredens in het kraakpand in de
Bomastraat in Gent

ZATERDAG12
nationale protestaktie tegen uitwijzingen. aan het
deportatiekamp in Steenokkerzeel met achteraf een
solidariteitsfeest *** vrouwenfuif Akssntop Roze,
Balzaal Vooruit, Gent***dierendag van Aktiegroep .

Dierenbevrijding met video's, cocktail bar,
veganistisch eten en optredens van Bullshit
propaganda. Die Nachse Bananen en Rubbish Heap
in de het kraakpand in de Bomastraat in Gent

,ZONDAG .13
Fleas & lice. Hiatus, State of fear in kraakpand
Hogepontstraat te Gent

MAANDAG 14
A.E.G.-infokeuken over het Gentse verkeersbeleid '

door Jos Lotens van Perpetuum Mobile

WOENSDAG 16
straatfeest in de Tiensestraat pij Alma 1 met techno.
trip hop .... van 17 30 tot 22 3Q. met mogelijks after
party info: Sociale Ra�d. 016 22 95 41.

ZATERDAG 19
sprekershoek om 16h. op het Conscienceplein in

. Antwerpen

MAANDAG 21
werkwinkel: 'Comment mobiliser les chomeurs?' in
Centre libertaire. zuidsfraat 65, '1000 Brussel, 02/
511.93.10***A.E.G.-infokeuken over de Ku.nst van
het afhaken,anarchisme in het licht van de eeuwige
slinger tussen exoterie en e�oterie... door Siebe
Thissen

VRIJDAG 25
discussie over de economische crisis. het einde van
de homo faber, Au Pantin, 355 Chee d'ixelles, Brussel

MAANDAG 28
A.E.G.-infokeuken over islamfundamentalisme door
Lucas Caterien

MEI
VRIJDAG 1�

anarchistisch 1 mei feest in de Baudelokapel te Gent
vanat 13h

ZATERDA·G 3
roze zaterdag in Brussel om 15h. aan hetWTC. aan
het Noordstation, optredens op het Vossenplein en

fuif in de Magdalenazaal. Duquesnoystraat 14 te
1000 Brusssl, Info: 09/223.69.29

7 TOT 19
fietsmanifestaties van o.a. de Fietsersbond' in het
.kader van de week van de 'zachte weggebruiker' in
Kortrijk, Gent. Brugge. Aarschot, Leuven. Ronse.
contact: Fietsersbond vzw.,Bacchuslaan 35. 2600
Berchem

16 TOT 19
Pinksterlanddagen (anarchistisch treffen) in

Appslscha: thema's zijnmaatschappelijke uistluiting
(illegalen, vluchtelingen, daklozen), arbeid
(uitkeringsstrijd, baanvrijhaid, arbeldsethos).
anarchisme en natuurbeheer en anarcbisme in je
eigen leven. Contact: Postbus 24083. 3502 MB
Utrecht. tel: 030/272 14 12

MA_ANDAG· 26
Europese marsen tegen werkloosheid. armoede en

uitsluiting passeren in Rijsel, Doornik en Charleroi
(tel: 071/375889)

.

DINSDAG 27
Marsen te Rijsel, Namen en Bergen

WOENSDAG 28
Marsen te Brussel (tel: 02/511 93 10 of 02/51307
74). 'Kortrijk,(tel: 053/6264 36 fax. 053/6315 29)en
La Louviere

VRIJDAG 30
Marsen te Herzele (tel: 053/62 6436 fax: 053/63 15

29). Brussel (tel: 02/511 93 10 of 02/513 07 74) en
Luik (tel:04/ 342 9� 55)

ZATERDAG 31
Marsen te Gent (contact: 09/2254584 of
fax:092237661) en Brussel (tel: 02/511 9310 of 02/
5130774)

JUNI
3 JUNI

Marsen te Antwerpen

12 TOT 17
�.

Eurotop van onderop (georganiseerd doorPlatform
Naar een ander Europa en omvat workshops en

aktie):Migranten in europa, racisme, fort europa, de .

eurobom. ec610gisch europa. en nog veel meer

ZATERDAG 14
demonstratie in Amsterdam tegen werkloosheid,
armoede en uitsluiting, tevens samenkomst van de
Marsen voor werk


