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Samenleving en politiek biedt u n.a.v. de de
bat-driedaagse 'Debatstad Gent' op 22, 23 en 24 
juli 1996 een extra nummer vakantieleesvoer aan. 
Dit nummer 'buiten categorie' bevat een geva
rieerd aanbod van interessante artikels. Het is 
een voorsmaakje van de bijdragen die in Gent 
voorgesteld en bediscussieerd zullen worden. 
Meer informatie over de onderwerpen en de au
teurs vindt u verderop. Ook de mensen van Sa
menleving en politiek zullen aanwezig zijn. Tijd 
voor vragen, suggesties of een losse babbel... dat 
alles kan (uiteraard). 

Vanwaar dit initiatief'' Voor het afsluiten van 
het parlementaire jaar wil de SP-Kameifractie, de 
hoofdorganisator van 'Debatstad Gent', de herse
nen spoelen. Bedoeling is zich voor het zonne
bad in debat te storten. Tijd nemen voor het aan
scherpen van de ideeën. Niet eng binnenskamers, 
maar open, met iedereen die de sociaal-democra
tie genegen is. Verwacht je niet aan brave debat
ten. Er zal immers gediscussieerd worden over 
thema's die moeilijk liggen, of die niet evident 
zijn voor de sociaal-democratie. Het gaat erom 
de geschilpunten zonder angst uit te diepen, de 
standpunten uit te klaren. Het publiek moet niet 
passief toekijken; er is inspraak voorzien. Het zal 
immers ook gaan over concrete en tastbare pro
blemen waarover iedereen een mening heeft. 

Je kan kiezen tussen negen debatten gespreid 
over drie dagen. De keuzes werden niet lukraak 
gemaakt. In de verschillende discussies zijn drie 
grote debatlijnen te ontwaren. Je kan bijvoor
beeld elke dag kiezen om de werking van de po
litieke democratie onder de loep te nemen. 

Zo wordt op de eerste dag de vraag gesteld 
of er een progressieve invulling van het Vlaams-
nationalisme bestaat. Mare Reynebeau onderzocht 
het probleem. De sociaal-democratie tracht er
mee in het reine te komen. Kan Vlaams parle
mentsvoorzitter Norbert De Batselier de voorzit

ter van de Belgische Progressieve Socialisten 
(BPS) overtuigen? Kortom, hoe kan een sociaal
democraat Vlaming zijn? 

's Anderendaags wordt de vraag gesteld of 
een sociaal-democraat Europeaan kan zijn? Of 
beter: wat is voor ons een goed Europeaan? De 
internationale inzichten van Rik Coolsaet en de 
ervaringen van Franklin Dehousse, vertegen
woordiger van de regering bij de Intergouverne
mentele Conferentie, komen aan bod. Anne Van 
Lancker en Dirk Van Evercooren vragen zich af 
of we de juiste weg naar een socialer en ecolo-
gischer Europa volgen. 

Blijft, voor de derde dag, de fundamentele 
vraag: Vlaams of Europees, is het parlement nög 
de plaats waar de politiek gevoerd wordt (met M. 
Bovens en Tuur Van Wallendael)? En zo ja, is het 
Internet daarbij een hulp? Fons Van Dyck, be
heerder van de SP-website, denkt van wel. Jo 
Buelens stelt kritische vragen. 

Een tweede debatlijn gaat over wat wij van
daag moeten verstaan onder de sociale kwestie. 
Mark Elchardus leidt dit debat in. Zijn stelling over 
de uitsluiting (in plaats van uitbuiting) van laag
geschoolde mensen wordt getoetst aan het ge-
zins-, onderwijs- en tewerkstellingsbeleid. Fractie
leider Frank Vandenbroucke breekt een lans voor 
een nieuwe opvatting over sociale vooruitgang. 
Minister van onderwijs Luc Van den Bossche laat 
zich vanuit de theorie en de praktijk de les spellen 
over sociale ongelijkheid en uitsluiting in het on
derwijs. Vice-premier Vande Lanotte wil 'alles 
doen' om laaggeschoolden aan het werk te krijgen. 

Maar niet alles valt in categorieën onder te 
brengen. Al te vaak worden hierdoor onderwer
pen vergeten, met name die onderwerpen die 
voor het dagelijkse leven van veel mensen erg 
belangrijk zijn. Nochtans leven hierover ook bin
nen de sociaal-democratie nieuwe ideeën. Staats
secretaris Jan Peeters zou op 22 juli terug moeten 
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zijn van de opvolgingsconferentie in Rio. Reden 
om hem het broeikaseffect voor de voeten te 
gooien. 

Toon Colpaert is niet alleen directeur van het 
SEVI, hij is ook ondervoorzitter van de raad van 
bestuur van de NMBS. Hij wil zijn visie op het 
temmen van het verkeer confronteren met de 
praktische ervaringen van de Gentse burgemees
ter Frank Beke. 

En ten slotte, onze kinderen. Wat betekent 

het, dat kinderen rechten hebben? Moet de poli
tiek zich ook daarmee bemoeien? De meningen 
van Kathy Lindekens, Koen Raes en Eugeen Ver-
hellen komen aan bod. Voor de oudere kinderen 
sluiten wij de debatten af met de film Kicls. 

Dit, en nog veel meer, op 22, 23, 24 juli in 
Gent én in dit nummer van Samenleving en poli
tiek. Het volledige programma is te verkrijgen op 
de SP-Kamerfractie (02/549.86.12) of bij Samenle
ving en politiek (02/513-18.27). 
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