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— Verleden week woensdag werd
doorde werkiozenwerking van de Vlaam
se lntergewestelijke van het ABW te
Bnissel een aktiedag georganiseerd
rond art. 143 met betrekking tot uitslui
ting van werkloosheidsvergoeding we
gens langdurige werkloosheid. Een be
langrijk aantal werkiozen kunnen hier
door hun inkomen totaal verliezen. De
aktie richtte zich ook tot een OCMW
kantoor in de Hoogstraat waar werd bin
nengestapt om symbolisch om steun te
vragen voor de duizenden werkiozen die
kunnen uitgesloten worden tengevolge
van dit beruchte artilcel. Ondanks het feit
dat de aktie vreedzaam verliep werd op
dat moment door de Brusselse politie
bijzonder hardnekkig opgetreden.

— De formateur en de onderhande
Iaars van kristen-clemolcraten en libera
len hebben zich gebogen over een uitge
breide werknota inzake besparingen in
het onderwijs. Ce deskundigen van de
cel-onderwijs hebben een heleboel mo
gelijke saneringen op een rijtje gezet,
daar de optelling van gemaakt en het to
taal zou een besparing kunnen opleve
ren met 30 miljard ft., maar zou ook een
verlies van 13.000 arbeidsplaatsen met
zich brengen in het onderwijs. Het

Overtegcentrum ter Bevordering van de
Ofllciële School a, (0806) heeft van zijn
kant aan formateur Martens een eisen
memorandum voorgelegd in verband
met het onderwijsbeleid. Hierin vraagt
het 0806 o.a., dat de stelselmatige ver
mindering van de begroting van het mi
nisterie van Onderwijs ten opzichte van
de algemene begroting ongedaan zou
worden gemaakt en dat de Ieerplicht van
vijf jaar af zou worden ingevoerd.

— Zondagnamiddag hebben zo’n vijf
honderd manifestanten betoogd tegen
een dodenhulde van het Sint
Maartensfonds op het Duitse militaire
kerkhof van Lommel-Kattebos. De beto
ging verenigde mensen van diverse
strekking van KP over ABW en KAJ tot
PVV, die door het centrum trokken leu
zen roepend tegen het fascisme. Nadien
werden kransen neergelegd aan het mo
nument van de gesneuvelden. Na de ont
binding van de manifestatie trachten be
togers nog het kerkhof te betreden om
de linten van de kransen die daar door e
den en sympatisanten van het Sint
Maartensfonds waren gedeponeerd te
verwijderen. Na het uitdelen van enkele
rake klappen, pakte de rijkswacht zes
manitestanten voor verhoor op.

— De Algemene Centrale van Open-
bare Diensten (ACOD) veroordeelde op
haar buitengewoon kongres over het
openbaar vervoer het willekeurig beleid
van minister De Croo. De overheidsvak
bond verwijt aan de regering dat de kwa
liteit van het openbaar vervoer ward aan
getast door maatregelen tot privatise
ring, door een fikse beperking van de
dienstverlening aan de reizigers, en door
afbraak van de bezoldiging, de te
werkstelling en het statuut van het per
soneel.

Veertig jaar geleden vond de konfe
rentie van Potsdam plaats. De rege
ringsleiders van de Sovjet-Unie, de Vere
nigde Staten en Groot-Brittannië Iegden
er de laatste hand aan een werkstuk dat
begonnen was in Teheran en Jalta hoe
zou Europa en vooral Duitsiand er uitzien
na de nederlaag van nazi-Duitsiand. ZO
slecht moet het werkstuk niet geweest
zijn, gezien het een tijdperk inleidde van
vrede, of aithans van atwezigheid van ge
wapende konflikten, tijdperk dat nu
reeds veertig jaar aanhoudt.

Men zegt graag in ‘t Westen dat deze
langdurige periode van vçede in Europa
te danken is aan het bestaan van de NA
VO, die het militair evenwicht tussen
Cost en West wist op te bouwen. Oskar
Fisher, ministervan BuitenlandseZaken
van de DDR, houdt er een andere mening
op na: Dáár wear tie hoofdli/nen van
Potsdam werden wear gemaakt, leidden
zij en leiden zif nog tot een verbetering
van de toestand, tot vermindering van de
spanningen. Gevaren en komplika ties
groeien echter daar wear men tegen die
overeenkomsten in gaat, hetzij met re
vanchistische ordewoorden zoals “Sue
zieblijft van ons’~ hetzijmetdeopenlijke
invraagstelling van “de toes tand”
waarin Midden- en Qost-Duitsiand en
Qost-Europa zich bevinden

Deze uitspraak deed Fisher ter gele
genheid van een internationale bijeen
komst, die doorging te Potsdam zeif op
18 juni jongstleden ter gelegenheid van
de veertigste verjaardag van de histori
sche konferentie. Van Belgische zijde
werd hieraan deelgenomen door de di
rekteur van het lnstituut voor de Ge
schiedenis van de Tweede Wereldoor
log, dhr Van Welkenhuyzen, en door Ru
dolf Boehm, professor in de filosof ie aan
de RUG. De UNO werd vertegenwoor
digd door onze landgenoot dhr. Suy.

AANGRIJPEND
Hierover ondervraagd, bestempelde

prof. Boehm de konferentie als goed,
spannend en aangrijpend. Ongetwijfeld
vonden de meeste Costeuropese verte
genwoordigers in de Konferentie van
Potsdam van 1945 HET bewijs van de
volstrekte mogelijkheid van vreedzame
koêxistentie tussen mogendheden met
verschillende maatschappelijke orde
ning. De ideeön van Potsdam worden
near hun mening doorgetrokken in de
overeenkomsten tussen de BRD en de
DDR, en vooral in de Akkoorden van He!
sink!, die tien jaar geleden werden onder
tekend.

Cpmerkelijk voor mij was, aldus Ru
dolf Boehm, dat de verontruste vragen
inzake de verhoudingen tussen Cost en
West vooral gesteld werden door de
westerse aanwezigen. WIJ vroegen ons
veeleer af, waarom is al/es misgelopen?
Berustte het akkoord niet in de eerste
plaats op huichelarij vanwege de VSA en
Groot-Brittannie ? Of op een monumen
teal misverstand ? Als men spreekt over
de wortels van het fascisme ‘~die moe-
ten uitgeroeid worden, dan bedoelen de
Costeuropeanen doodgewoon het kapi
talisme, maar voor het Westen in Pots
dam betekende kapitalisme vrijheid, en
vrijheid demokratie, dus anti-fascisme.
Voor de kommunisten betekende dena
zifikatie het ontmantelen van monopo
lies en kartels, in de Sovjet-zone werd

dat: overnemen in volkseigendom; in ‘t
Westen betekende denazifikatie het
<contflechten “van IG-Farben om de vrije
konkurrentie te herstellen. Voor de Ame
rikanen was denazifikatie enkel een pro
bleem van opvoeding, terwijl er voor de
Fransen slechts één oorzaak van het
fascisme bestond : Duitsland.

Wanneer we dit soort vragen opwier
pen, aldus Boehm, kregen we als ant
woord dat niet zozeer de motieven en de
intenties belangri]kzijn, maarwel het p0-
litiek resultaat. Maar dan vraag 1k mU
af: wet is dat praktische resultaat ? Ad
ministratieve en organisatorische meat
regelen, Ia, maar hoe staat het uiteinde
Il/k met de veiligheid van de were/ti ? Is
die er niet siechter op geworden sinds
dien? Boehm pleit dan met passie
voor duidelijkheid in de internationale
politiek. Duidelijkheid betekent niet het
ontwijken van de ideologische redenen,
maar wel het onderlinge gesprek dat de
terreinen van verschil en van overeen
komst afbakent.

(Eenzelfde tonaliteit kan men trou
wens vinden in de toespraak te Helsinki
van tie nieuwe minister van Buitenland
se Zaken van de USSR, Chevarnadze, die
benadrukte dat vreedzame koexistentie
niet inhoudt dat ideologische menings
versohillen ve,zwegen worden).

LEVENSVRAGEN
Rudolf Boehm meent dat “de poli

tiek” zich dringend moat bezig houden
met wat hij de cc levensvragen van onze
tijd noemt, die niet in een pragmatisch
korset kunnen gevat worden. Tar illustra
tie heat t hij in Potsdam de flatervan Mar
tens verteld, die zich verbeeldde dat de
NAVO afziet van hat eerste gebruik van
kernwapens. Ce politici — zoals Mar
tens — die hollen van vergadering naar
vergadering en van dossier naar dossier,
worden totaal afgesloten van elke gron
dige bezinning overde levensvragen van
daze wereld. Dit alles noemt Boehm ean
vraagstuk van politieke kultuur: welke
taal vinden om ook vervelende ge
zichtspunten humaan te kunnen formu
leren. Hij stelt vast dat hierover ook el
ders wordt nagedacht. In de Sov]et-Unie
noemt men dat het zoekan naar een

nieuwe politieke stijl a en in de DDR
spreekt men van een cc nieuwe stijl in de
diplomatie n. Mijn uiteindelijke indruk
ken van de konferentie kan ik samenvat
ten in twee ideeen, aldus Boehm. Voor
eerst heb ik stark de indruk dat alias in ‘t
werk gesteld wordt om da principas van
de vreedzame koexistentie waar te ma-
ken: men zet zich ondubbeizinnig in,
hartstochtelijk zelfs, voor een vredespo
litiek. Maar de vragen om de politieke
strategie blijven verontrusten: moat
men de fundamntele meningsverschil
len tussen haakjes plaatsen, omwilie
van de pragmatische resultaten, of moet
men ze uitpraten?

Feit is dat men om te praten op z’n
minst met twee moet zijn. En wie van
daag hat gewauwel hoort van Reagan en
Shultzvraagtzich af ofdieooit tot praten
in staat zullen zijn~.

Jet Turf

Manifest voor een vrije pers

buitenland
Gesprékmet prof. Rudolf Boehm

Potsdam, veertig jaar later
De Vereniging België-DDR organiseert opl 2 november1985 in het Auditorium van de
Rijksuniversiteit Gent, Blandijnberg 2, een kolloquium over Potsdam en de Yrede,
veertig jaar later. Aanvang : 10 uur. Deelnemers aan de diskussie zijn ondermeer de
professoren Rudolf Boehm (RUG), Horst Klett (DDR) en Harry Wünsche (DDR), naast
fluddy Doom (docent RUG) en Jan Debrouwere (publicist). Naar aanleiding van dit
kolloquium sprak Jet Turf met Rudolf Boehm.
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Op 3 november is het precies honderd jaar ge/eden dat tie Be/gische pers
bond werd gesticht. De journa/isten wi/den deze heugeli/ke dag natuurlifk niet
onopgemerkt Ia ten voorbi/gaan en daarom wordt op diezeiftie dag in Luik een

Nationale Mediadag georganiseerd m.mv. het nationale kommunikatiesa
Ion Mediacom. Niet minder belangrifk is echter tie uMededellng” die het Bu
reau van de A VBBB tergelegenheid van hear hondertiste verjaardag publiek ge
maakt heeft. Omdat wif ons geheel achter de inhoud van dit manifest kunnen
scharen, publiceren wuf hieronder het essentiele van deze tekst:

cc De beroeps/ournalisten vieren tie eerbiedwaardige verjaardag van hun be
roepsvereniging, die inmiddels tie naam A/gemene Vereniging van tie Beroeps
journalisten in Belgie (A VBB) kreeg, niet louter in hun besloten kring. Eén van de
redenen is dat een groot dee! van tie bevo/king toch een rechtstreeks belang
beeft b~ de resultaten van hun werk. Heel wa t demokratische vrifheden zouden
immers niet zoveel voorstellen als ze niet konden steunen op vri/e en degeI~ke
informatie. En daarin spelen tie fournalis ten, wier beroep hat vergaren en ver
strekken van informatie is, een doorslaggevende roL

De journalistiek is eeri beroep. Op dat gegeven berustte hondertijaargele
den tie stichtung, te A’ntwerpen, van tie eerstepersbond. En op deze honderdste
verjaardag is het aangewezen dear nog eens op in te gaan.

Een journalist is een vakman (— vrouw) van de informatie. Een journalist is
geen mooischrijver, geen literator. Hi/is ookgeen louterdoorgeefluik van debru
te materie, die hetnieuws is, geen stenograaf. De vloed van mtormatie die op tie
redaktiesafkomt beoordelen en schiften, die informatie natrekken en kontro/e
ran, ze eerli/k, bevattelijk en bondig voorstellen, ze voo,zien van de nodige dui
ding en kommentaar, dat alles is niet zo eenvoudig als tie buitenwereid soms
schijnt te denken. Dat vereistdegeli/ke opleiding en voortdurendaangescherpte
vakbekwaamheid.

in honderd fear is het beroep van de journalist door tie ontwikkeling van we
reldwifde, razendsnelle kommunikatietechnieken ontzagii/k komplekser en
veeleisender geworden. De nieuwe technieken in het persbedri/f hebben in die
honderd fear tal van nieuwe werkinstrumenten gebracht, radio en tv, de compu
tars en schermen in de geschreven pers. Maar of c/a /ournabstiek nude pen, de
schrijfmachine of het moderne beeldscherm gebruikt, zich uit via de geschreven
pers, radio of tv, a! die technische middelen veranderen niets aan de basis
vereisten van z4n beroep. Dat beroep bli/ft, net zoals honderd fear ge/eden,
bestaan uit wet onze Britse koilega ‘s met Ange!saksische bondigheid noemen:
‘Wij vergaarde en eerlifke voorgestelde in!ormatie’~

‘aDaan,oorzijn vakmensen nodig en daarvoorzif, bovencjien op elke retiaktie
voidoende vakmensen nodig, die tie tijd en tie middelen hebben om hun fob be
hoorii/k uit te oefenen.

cc Hetis van belang dear op deze hondertiste verjaardag aen te herinneren, en
den niet eileen jegens de buitenwereld, maar ookfegens degenen die bet beleid
van de diverse media in handen hebben, en dat zijn niet tie journalis ten zelf.

nVoordegelljke informatie zijn vakmensen, en vo!doende vakmensen nodig.
Oat is de boodschap die wij uitsturen naarde opduikende en zich verspreidende
nieuwe media. Als zij informa tie wi!Ien brengen moeten zij zich tie middelen van
hun ambities verschaffen. Als in!ormatie geImproviseerd wortit, a/s zif amateu
ristisch aangepakt worden, dreigen, zoals reeds gebleken is, ontsporingen. Zo
iets brengt al/a beoefenaars van hetfourna/istieke beroep, aile media, in diskre
diet en dat is onaanvaardbaar. Dat is bovendien, en vooral, onverantwoord. Infor-
ma tie is te belangrifk om er lichtvaardig mee om te springen.

‘~Die boodschap geidt tevens de reeds gevestigde media. De ekonomische
problemen speren ook tie pers were/ti niet, en in sommige persbedrifyen is er tie
neiging om hetfournalistenbestand ontier een verantwoorti peil te brengen of te
houden. Oat brengt mee dat tie journalisten van die bedrijven de mogelijkheid
niet krijgen om hun beroep ernstig uit te oefenen, de tijdniet hebben om hun in
forma tie behoorlifk na te trekken en te verifieren, dat ergeen ti/ti en geen mensen
zijn om de nieuwefournalisten behoorlif/c op te leiden. Zo’n beleid isfournalistuek
onverantwoord en dreigt bovendien zijn eigen ekonomische straf mee te bren
gen, want hat is fout hat publiek te onderschatten en te denken dat bet om het
even wat dat als informatie wordt voorgesteld, zal kopen. (..)
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Het kasteel van Cecilienhof van Potsdam waar
de akkoorden ondertekend werden.
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