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INLEIDING
Dit archief werd in 1986 aan het toenmalige AMSAB geschonken. Het werd gevormd door
Ferre Weustenraad en Suuz Borms, die in de jaren 1970 en begin 1980 animatoren waren van
Elcker-Ik in Gent. Zij waren de initiatiefnemers om een groene en progressieve lijst in te dienen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1982. Na besprekingen besloten de SP en de drie
uiterst linkse partijen het initiatief niet te steunen: de Socialistische Partij (SP) en de Partij
Van De Arbeid (PVDA) dienden hun eigen lijst in, de Kommunistische Partij van België
(KPB), de Revolutionaire Arbeidersliga (RAL) en enkele onafhankelijken dienden de lijst
Kommunistische Progressieve Eenheid (KPE) in. Het merendeel van de onafhankelijken en
Agalev vormden een lijst die voor de benaming Stad voor de Mens (SVDM) koos. Kort voor
de verkiezingen van 10 oktober 1982 kreeg die lijst nog de concurrentie van de lijst Groen
(een initiatief van André Siai). De lijst Groen haalde genoeg stemmen voor een verkozene,
SVDM niet. De verkiezingen werden echter ongeldig verklaard. Voor de nieuwe verkiezingen
(24 april 1983) werd geen SVDM-lijst meer ingediend: Agalev besliste om onder de eigen
naam op te komen. Een deel van de onafhankelijken was bereid om onder die benaming op de
lijst te staan. Luc Lemiengre was de enige verkozene.
Het archief telt 5 nummers, opgeborgen in 2 archiefdozen. Het bestrijkt de periode 1981-1983
en is raadpleegbaar mits toestemming van de verantwoordelijke archivaris.
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PLAATSINGSLIJST
1

Dossier en brief van André Siai betreffende Projekt Gemeenteraadsverkiezingen 1982:
initiatief van Elcker-Ik, reactie van Agalev, PVDA en RAL, oprichting van 15 werkgroepen, uitbreiding naar alternatieve organisaties, uitwerking van het programma,
voorstellen van de Gentbrugse Jeugdraad, financiële campagne, beslissing over het indienen van een eenheidslijst.
1981-1982
1 pak

2

Dossier en brieven van sympathisanten en André Siai betreffende Stad voor de Mens
(SVDM): werkgroepen, gedragskode voor de kandidaten, samenstelling en voordracht
van de lijst, steun van Agalev, afwijzing van de SP, enquête van “Metro”, steun aan
een homoseksuele kandidaat, reactie op de lijst Groen, analyse van verkiezingsuitslag;
eenheidsinitiatieven in andere steden (Leuven, Oudenaarde,...); campagne van de
andere partijen.
1982
1 pak

3

Dossier en briefwisseling met sympathisanten betreffende secretariaat, werkgroepen,
samenstelling van de lijst, actie tegen de sloping van huizen in de Forelstraat, organisatie van de verkiezingscampagne, contacten met de SP, de Werkgroep Zuid en de
Kommunistische Progressieve Eenheid (KPE), weerstand tegen de lijstnaam Agalev,
klacht van Agalev na de verkiezingen, deelname aan een antiracistische
betoging.
1982
1 omslag

4

Dossier en lijsten betreffende verdere werking na de verkiezingen, klachten over fraude, mogelijke samenwerking tussen de onafhankelijken op de lijsten SVDM en KPE,
kandidaten op de verschillende lijsten.
1982-1983
1 omslag

5

Dossier en specimina betreffende evaluatie van de verkiezingen, discussie over
steun aan een Agalev-lijst, campagne voor de verkiezingen van 24 april 1983, “t
Groen” en “t Groensel”.
1982-1983
1 omslag
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OVERGEBRACHT NAAR ANDERE DEPARTEMENTEN
Bibliotheek
- Tijdschriften
‘t Groen (nulnummer)
‘t Groensel (nr.1)
Beeld en geluid
- Affiches
Agalev steunt SVDM
Beweging voor een progressief gemeentebeleid
SVDM 32
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