
Organisatie van een Instituut voor Marxistische Studies 

Het Instituut voor Marxistische Studies stelt zich 
als doelen de studie, bevordering, verspreiding 
en creatieve ontwikkeling van de actie en het 
politieke, sociale, historische, economische en 
filosofische gedachtengoed van Karl Marx en 
Friedrich Engels, in een geest van vrij onder-
zoek, d.w.z. van vrije navorsing en kritiek, met 
hetdoel bij te dragen tot de afschaffing van de 
uitbuiting van de mens door de mens. Het werd 
opgericht in het verlengde van het colloquium 
'The Present-Day Significance of Karl Marx' dat 
op 24, 25 en 26 november 1983 aan de Vrije 
Universiteit te Brussel plaatsgreep, onder rui 
me internationale belangstelling. 

1. Taakverdeling 

Om deze doelen te verwezenlijken schijnt de 
volgende werkverdeling in 5 secties de meest 
efficiënte organisatievorm te zijn. 

(1) Eerste sectie: Voordrachten en Uitstraling 

Het organiseren van voordrachten en debat-
ten metde medewerking van binnenlandse en 
buitenlandse sprekers en ook het ter beschik-
king stellen van sprekers en voordrachtgevers 
van diverse verenigingen en culturele groepe-
ringen zou de hoofdactiviteit van deze sectie 
moeten uitmaken. Deze sectie kan zich dus 
slechts als doel stellen een bestendige aanwe-
zigheidspolitiek te bedrijven overal waar essen-
tiële problemen van de huidige samenlevingen 
aan bod komen. Het spreekt vanzelf dat deze 
actieve aanwezigheidspolitiek zich hoofdzake-
lijk moet concentreren op alle vraagstukken die 
een interpellatie van het marxisme en van de 
arbeidersbeweging inhouden. 
Er zal eveneens een speciale aandacht 
besteed worden aan personen en organisaties 
die door hun bijdragen of hun posities hetzij kri-
tiek uitlokken hetzij een vruchtbaar ontwikke-
lingspotentieel voor het marxisme vertegen-
woordigen. 

(2) Tweede sectie: Onderzoeken Publicaties 

De creatieve ontwikkeling van het marxisme 
veronderstelt dat niet alleen heel wat heden-
daagse problemen op politiek, sociaal, econo- 

misch en filosofisch vlak op grondige en 
systematische wijze zouden worden aange-
pakt, maar ook dat het marxisme zelf en zijn ont-
wikkeling op historische en materialistische 
wijze benaderd worden. Juist wegens zijn die-
pe verankering in de evoluties en revoluties die 
de moderne wereld ondergaat, hebbende ver-
schillende deelgebieden van het marxisme een 
ongelijke ontwikkeling gekend die zich ten 
koste van zijn globale homogeniteit voltrokken 
heeft. 

(3) Derde sectie: Onderwijs en Opleiding 

Hoe wenselijk levendige debatten en spitson-
derzoek ook mogen zijn, in de huidige stand 
van de marxistische theorie kan deze laatste 
slechts leven en gedijen indien ze zich ontwik-
kelt in eng contact met hedendaagse sociale 
bewegingen, de nieuwe generaties van de 
arbeiders- en studentenjeugd en de vakbon-
den. Dit objectief kan slechts verwezenlijkt wor-
den indiende leden van het Brussels Instituut 
voor Marxistische Studies zich ter beschikking 
stellen van hun militanten en van sociaal be-
wuste individuen om hen een degelijk onder-
wijs en een wetenschappelijk gefundeerde 
opleiding te verstrekken. 
Voorwaarde hiervoor is dat onderwijs en oplei-
ding opgezet zouden worden in een geest van 
marxistisch politiek pluralisme en van een stre-
ven naar eenheid van alle democratische 
krachten onafgezien van de filosofische bron-
nen waaruit ze hun oorspronkelijke inspiratie 
putten. 
(4) Vierde sectie: Bibliotheek en Documentatie 

Door middel van passende internationale con-
tacten zal deze sectie zich als doel stellen een 
uitgebreide documentatie uit alle landen samen 
te brengen om ze ter beschikking te stellen van 
navorsers, studenten en andere leden van het 
Brussels Instituut voor Marxistische Studies. 

2. Lokalen 

Met de toestemming van de academische over-
heden van de Vrije Universiteit Brussel zal, zo-
wel wat betreft de vergaderingen, seminaries, 
onderwijs en opleidingsactiviteiten en het be- 
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waren van boeken en documentatie, gebruik 
gemaakt mogen worden van lokalen van de 
V.U.B. die reeds aan bepaalde professoren 
werden toegekend. 

3. Financies 

De financiële bronnen van het Brussels Insti-
tuut voor Marxistische Studies kunnen als volgt 
worden samengevat: 
1. De speciale bijdragen van de stichtende le-
den van wie het minimumbedrag 1/25 van het 
maandloon of inkomen bedraagt. 
2. De lidmaatschapsgelden van de verschil-
lende soorten leden van het Instituut voor 
Marxistische Studies, die evenredig zullen zijn 
met hun inkomen en waarvan het bedrag elk 

jaar overeenkomstig de statuten zal worden 
vastgelegd. 
3. Het entreegeld betaald door de toehoorders 
van de voordrachten. 
4. Episodische of regelmatige bijdragen van 
officiële instellingen en/of van democratische 
organisaties. 
5. De winst voortspruitend uit de verkoop van 
publikaties verwezenlijkt door het Instituut voor 
Marxistische Studies en het leveren van 
Diensten. 
6. Giften en schenkingen aan de V.U.B. 

Verdere inlichtingen: 
Instituut voor Marxistische Studies 
Pleinlaan 2 
1050 Brussel 
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