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de titel 'Erbij horen' presenteert Solidari'lms het Jongerenjournaal nr. 1, met hijhee krant, over konsumptief gedrag van jonan 10 tot 16jaar, en de invloed daarop van
lame, massamedia en omgeving (vrienden en
ndinnen). Opvallend (en leuk) is, dat in de film
leen jongeren te zien zijn. Het journaal wordt geresenteerd door de 14-jarige Brigitte.
De volgende ondenverpen komen aan bod: relame, bijbaantjes, kleren kopen en mode, popblaen en disko, televisie. In de krant wordt nader op
e ondenverpen ingegaan. Jongeren zijn, door het
eld dat ze aan voornamelijk luxegoederen besteen, voor fabrikanten een interessante groep (joneren in de leeftijd van 6 tot 19jaar besteden per
ar 5,5 miljard gulden!). Erbij horen is gebaseerd
.ftfa?a3p gesprekken met zo'n 250 jongeren van verschdende scholen, en met ouders enYdesknndigen'.
Jongerenjournaal nr. 1 is uitermate geschikt als
lesmateriaal (diskussiestof) bij onderwerpen in de
sfeer van konsument en konsumptie. Nadere informatie is te verkrijgen bij Solidariteits Films, R. v.
Zuidewijnlaan 8,4818 GB Breda, tel. 076-148291.

Onlangs is het eerste nummer verschenen van het
Tijdschrifl voor Vrouwenstudies.Het tijdschrift wil
een platform zijn voor de ontwikkeling van vrouwenstudies in het kader van vrouwenbevrijding.
Bij de meeste universiteiten en hogescholen en bij
veel hogere beroepsopleidingen worden vrouwenstudies gedaan. Het tijdschrift wil een landelijk
kontaktpunt zijn voor een landelijke en interdisciplinaire uitwisseling van meningen, ervaringen en
onderzoeksresultaten.
In het eerste nummer wordt dan ook veel verslag van onderzoek gedaan: een studie over een
konservatieve vrouwengroep in de jaren dertig;
androgynie; onderzoek naar effekten van tweedekansonderwijs voor buisvrouwen in een Gelders
dorp; diskude, recensies, aankondigingen.
Het tijdschrift verschijnt vier maal per jaar; een
abonnement kost voor partikulieren f 30,OO. Meer
informatie wordt verstrekt door de Uitgeverij
SUN, Antwoordnummer 228,6500 VB Nijmegen.
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