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De Raad van Beheer(RvB)is een onooglijk 

radertje in het netwerk van de huidige 

maatschappij. Onooglijk, want wat is bv. 

zijn belang t.o.v. de problematiek van de 

Derde Wereld ?

Alhoewel ik er dus(ook als kandidaat !) de 

enorme relativiteit van inzie,toch meen ik 

dat het zinvol is erin mee te werken.

Gewoonweg omdat de universiteit een gegeven 

is waar andere delen van de maatschappij op 

inspelen. En misschien kan de unief één der 

eerste radertjes .zijn dat knarsen gaat en 

zegt tegen alle andere: "hé daar, moeten we 

geen andere kant uit ?"

Wat zie ik nu verder concreet als mogelijk-

heden :

a) Relatie unief-maatschappij:

1) Jongeren uit alle sociale levensgroepen 

moeten hun recht op universitair onderwijs 

kunnen waarmaken. Geen numerus clausus !

2) -Dynamisch en maatschappelijk verant-

woord wetenschappelijk onderzoek.

Geen alleenheerschappij van het dienst-

hoofd.

-Departementalisatie van het wetenschap-

pelijk onderzoek om parallelle research 

te vermijden.

Studieprogramma's moeten zo worden opge-

steld, dat het niet meer nodig is om 

tijdens vakantiedagen stages te lopen of 

practica te doen.

-Analyse van de verschillende kredieten 

(rijksbegroting,eigen vermogen) vanuit 

het oogpunt van de werkelijke noden van 

het onderwijs aan de unief.

c) Sociale sector:

-Beslissingen van de Sociale Raad bevesti-

gen in RvB.

-Organiseren van een cursusdienst,onder 

controle van de studenten,waar iedere 

prof zijn cursus MOET uitgeven.

-Druk uitoefenen qua studiebeurzen 

(indexatie,laattijdige uitbetaling). 

-Sociale prijzen voor homes en resto's. 

-Behouden van de verwezenlijkingen vd. 

kinderkribbe .

+met sportbeleid op nieuwe wegen.

d) Personeelsbeleid:

-Samenwerking met wetenschappelijk en 

technisch personeel qua moeilijkheden van 

tewerkstelling.

-Oog hebben voor de werkonzekerheid van 

het patrimoniumpersoneel.

b) Relatie proffen - studenten:

-Verbinden van sancties aan het ontwerp 

van de gedragscode voor examinatoren & 

examinandi.

-Het onderwijs is dringend aan hervorming 
toe(oa in de geneeskunde). In dit verband

zal ik me richten tot de vertegenwoordi-

gers in de diverse faculteitsraden en

Tenslotte vind ik een konstante feed-back met 

jullie, één van de meest essentiële punten 

van mijn programma. Hiervoor zal ik zelf mijn 

uiterste best doen,(kontakt houden met fakul- 

teitskringen en werkgroepen; doorgeven van 

informatie via o.a. Schamper) en hoop ik 

ook op een interesse van jullie allen.

hun standpunt blijven verdedigen. Voor de realisatie van dit programma vraag

-Programmahervormingen steeds evalueren ik je stem op 1 0 M E I  !

smet
B) Relaties tussen de verschillende 

2£oegen aan de unief.

johan de
A) Sociale sekto

1. Homes: -sociale prijzen voor de 
homes. Verder moet in het kon-

trak t duidelijk vermeld uorden hoe 
vaak de kamers schoongemaakt uorden 
zodat kontrole mogelijk zou zijn.

-d.m.v.homeafgevaardig- 
den moeten de studenten medezeggen-
schap krijgen in het bestuur van de 
homes. Deze afgevaardigden moeten 
over subsidies kunnen beschikken 
(vb, van FK). Wanneer overwogen 
uordt een student buiten te zetten 
moeten de homebeuoners hierin het 
laatste uoord krijgen.

-homebeuoners zijn men-
sen zoals iedereen, daarom moeten 
de homes gemengde homes uorden, het 
kontrolesisteem afgeschaft uorden 
en de ontspanningsmogelijkheden in 
homes uitgebreid,
2. Restaurants: -sociaal prijzen-

beleid. -uitbreiding van
het restaurant op de Sterre.

-verhelpen aan de 
onderbezetting van het personeel 
tijdens de spituren door het aan-
werver: van jobstudenten, maar dit 
niet ten koste van het vast perso-
neel .
3. Sociale dienst: -de tijdelijke 

dienst'studentendokter'moet
permanent uorden. -het bureau 
voor psychologische raadgeving mag 
zeker niet verdwijnen.

-een vlottere
uerking van de jobdienst, zeker 
voor mensen die het nodig hebben.
4. Studentenaktiviteiten: -de stu-

denten moeten meer en betere
informatie krijgen (bv. langs Scham-
per, radiodienst, studenteninforma-
tiedienst...) -Politiek
Korivent: groeperingen die geweld 
gebruiken moeten geweerd uorden aan 
de unief.
5. Algemene demokratische eisen: 

-geen Numerus Clausus onder wel-
ke vorm ook ! !

-indexering van de studiebeur-
zen en uitbetaling binnen de uette-
lijk bepaalde termijn!

-Tegen een verdere aantasting van 
het statuut van de assistenten en 
het administratief en technisch 
personeel!
-In verband met de verhouding prof- 
student moet er verder gewerkt 

uorden aan de examencode (sankties 
voor de examinator die de code 
overtreed).
-Uat betreft de inhoud van kursus- 
sen en lessen moet meer gestreefd 
worden naar kwaliteit dan naar 
kwantiteit.
-Iedere prof moet een gedrukte kur- 
sus uitgeven.

C) Unief.

-Pariteit in alle raden: studenten, 
proffen, assistenten, administra-
tief en technisch personeel moeten 
evenveel vertegenwoordigers hebben. 
-Beslissingen van Rade;' en komissies 
moeten voldoende kenbaar gemaakt 
uorden.
-Iedere student, prof, assistent 
mag de vergadering bijuonen. Ver-
gaderingen openbaar!
-Agendapunten moeten tijdig op voor-
hand ad valvas bekend gemaakt wor-
den.
-De studentenvertegenwoordigers 
moeten permanent afzetbaar zijn.
Een voortdurende kontrole moet dus 
mogelijk zijn.
-Openheid van de proffen: geen ge- 
konkelfoes achter de schermen.

-Een kritische beschouuin ] van de 
departementalisntie.

Uat er na 10 mei ook uit de bus 
komt, ik hoop dat alle studentenge-
kozenen onderling en met de ver 
schillende konventen goed zullen 
samenuerken.

Voor dit programma kreeg ik graag 
uw stem.

- student in de Re 
licentie reenten.

- lid van net LVSV.

net zoals in 1973 &■ 
1973 stelt het LVSV 
een kandidaat voor 
de verkiezingen van 
de Raad van Beheer. 
Vorige maal werd 
Leo De Bäcker als 
LVSV-er gekozen; nu 
hoop ikzelf zijn ge-
voerde politiek te 
kunnen verder zetten

In tegenstelling tot 
de meeste van mijn 
tegenkandidaten wil 
ik niet optreden 
vanuit een enge maat-
schappijvisie maar 
mij veeleer bewegen 
onder de studenten 
(en hun problemen) 
zelf.

Uiterst links zegt 
steeds dat de apa-
thie van de studen-
ten de oorzaak is 
van de zwakheid van 
de studentenopposi-
tie. Ikzelf denk 
eerder dat het die 
extreme organisaties 
zijn die, op basis 
van op ondemokratise 
volksvergaderingen 
genomen beslissin-
gen, eerder hun ei-
genbelang verdedigen 
dan wel de studenten-
belangen.

Hierbij stel ik u 
een progressief en 
demokratisch pro-
gramma voor met de 
duidelijke titel:
"Een universiteit 
voor de student en 
door de student".

1. DEMOKRATISCH UNI-
VERSITAIR üNDEKRlOÏÏT

door vermindering 
der inschrijvings-

gelden, een verant-
woorde toekenning 
van de studiebeurzen 
en verwerping van 
elke vorm van nume-
rus clausus.

2 . EFFICIËNT ONDER-
LIJS-:

door centralisering 
van de talrijke uni-
versitaire centra 
in volwaardige uni- 
versiteiten.

3. PLURALISTISCH 
_ ONDËRRICHI.

en aanpassing van 
de huidige onderwijs 
en examenmethode in 
een demokratisch e- 
. valuatiesysteem.
Het gaat inderdaad 

niet op dat u een 
volledig akademie- 
jaar moet studeren 
waarna de prof u op 
een 10 tal minuten 
beoordeelt of dat 
wel voldoende was.

K. GEEN AFBRAAK VAN 
DE SÜCTa'LR ëEKtÖR.

door blokkering van 
de maaltijdenprij- 
zen, van de huurprij-
zen van de home's 
en juiste indexatie 
van de studiebeurzen 
die vroegtijdig moe-
ten uitbetaald wor-
den.
Hierbij wil ik wij- 

- zen op de akties 
van LVSV en Kommis-
sie Sociaal die be-
komen hebben dat de 
prijs van het mid-
dageten tot 31/1R/77 
geblokkeerd blijft 
op
Ook i.v.m. de huur-
prijzen van de ho-
me 's heeft Leo De 
Backer positieve 
voorstellen gedaan. 
Ko stelde hij_voor 
om in gebouwd). 
Heymans de huur-

prijzen te blokkeren 
hij werd daarin niet 
gevolgd door de an-
dere studenten.

5. HERVORMING VAN DE
raa d' Van beheer .

door evenredige ver-
tegenwoordiging tus-
sen studenten en 
niet studenten en 
verwijdering van de 
vertegenwoordigers 
der vakbonden, in-
dustrie en openbare 
machten.

b. HERVORMING VAN DE 
FACULTEITSRADEN.

door wijziging van 
de samenstelling in 
een paritaire struk- 
tuur tussen studen-
ten en niet studen-
ten.

7. PERIODIEKE infor-
matiit!

betreffende de wer-
king, beheer en ak- 
tiviteiten aan onze 
universiteit.
Hierbij stel ik voor 
universitair blad 
uit te geven waarin 
facultair nieuws 
(ook ad valvas) en 
studentenproblematiek 
komt dat gratis’op-
gestuurd wordt naar 
alle studenten.
Het geld hiervoor 
kan gevonden worden 
in de vele nuttelo-
ze en vaak dure pu- 
blikaties van de RUG 
die er enkel bestaan 
voor het prestige 
van de universiteit.

ö. PERMANENT KONTAKT.

TUssen onze verte-
genwoordigers in de 
Raad van Beheer en 
de Faculteitsraden 
en alle studenten.

9. WERKELIJKE IN-
SPRAAK.

van die studenten 
in de opties die 
onze vertegen-
woordigers zullen 
nemen.

10. DEMOKRATISCKB 
BESLlgS Ï'n' ^ A mË .

door alle belang-
rijke beslissin-
gen die i.v.s. de 
studentenaktiea 
moeten genomen 
worden, te onder-
werpen aan facul-
taire stemmingen.

Hierbij stel ik 
mij op tegen het 
principe van de 
volksvergaderingei 
die in 100% van 
de gevallen enkel 
de bevestiging 
betekenen van 
vooraf genomen 
beslissingen door 
extreme organisa-
ties. Een goed 
gevulde volksver-
gadering vertege* 
woordigt trouwens 
maar 3% van alle 
RUG-studenten.

Een stemming per 
faculteit en per 
jaar is heel wat 
demokratischer.

"EEN UNIVERSITEIT 
VÖÖF'MS MUMSffl 
iW 'Düüfi M STU-
M P -------------

met studentikoze 
groeten,

DIRK VERHOFSTADT.



FRONT- 
PROGRAMMA
rita  van dam Ä«Ma*BMÄ«
Het frontprogramma heeft als doel 
alle progressieve studenten en orga-
nisaties te verenigen. Het richt 
zich duidelijk tot de progressieve 
studenten en neemt afstand van het 
korporatisme. Rond konkrete punten 
zal eenheid met de andere verkozenen 
nagestreefd worden.
Het vertrekt van de vaststelling dat 
deze maatschappij kapitalistisch is 
en leidt daaruit de noodzaak af om 
een front te sluiten met en in dienst 
van de arbeidersklasse.

FUNDAnENIEEL_SIANDPUNI_IEGENOUER_DE 

RAAD VAN_BEHEER.
Men kan de Raad van Beheer niet be-
grijpen als men niet in de geschie-
denis gaat kijken hoe hij ontstaan 
is. De groeiende kontestatie en be-
wustwording aan de uniefs resulteer-
de in periodieke revoltes. De bur- 
geri 5 kreeg schrik en om de studen-
ten te kalmeren gebruikte ze zowel 
eweld als de zachtere methode van 
schijn)toegevingen. Eén van die 
toegevingen was de Raad van Beheer.
De studenten kregen medebeheer, maar 
wat bleek?...de proffen bleven baas, 
erger nog, van de gelegenheid werd 
gebruik gemaakt om vertegenwoordi 
gers van de industrie, de grote po-
litieke partijen en de vakbonden 
binnen te halen. De logische reak- 
tie in 1971 was dan ook: boykot. Al 
wat progressief was probeerde de ver-
kiezingen te kelderen, resultaat: er 
komen 4 man in de raad die nog van 
ver, noch van dicht konden verdacht 
worden van progressieviteit.
1973: zelfde resultaat.
1975: een reeks progressieve organi-
saties steunen een progressieve kan-
didaat die dan ook verkozen wordt.
In de praktijk kwam echter niets te-
recht van het akkoord dat toen over-
eengekomen werd»
Voor de konkrete strijd van de stu-
denten was de RvB tot nog toe van 
geen nut, waarom dan toch meedoen?
-de basis van de studentenstrijd 
kan nooit liggen in de RvB, hij werd 
juist opgericht om de strijd aan de 
basis te verstikken. De enige moge-
lijkheid om een doel te bereiken be-
staat erin om zoveel mogelijk mensen 
te mobiliseren.
-de overgrote meerderheid van de 
studenten hebben nog vertrouwen in 
de RvB. Een vertegenwoordiger van 
het frontprogramma zal door zijn 
optreden bewijzen dat men er niet 
kan op rekenen. Een bijkomend 
voordeel zal zijn, dat hij over be-
paalde punten informatie zal kunnen 
inuinnen.

voor het grootste deel uit imperia-
listische landen die proberen verder 
te profiteren van de derde wereld.
4. Het frontprogramma verwerpt de

aktiviteiten van de fascistische 
organisaties die aan de RUG opereren 
zoals Alternatief en KVHV, VMO en 
Dongerenfront, Uere-Di en de rest 
van de zwarte fauna en flora.
VNSU blijven wij beschouwen als een 
demokratische organisatie, maar er 
is reeds meermaals gebleken dat er 
een techtse vleugel is die samen-
werking van de fascisten niet schuwt 
Uij hopen dat VNSU daar afstand zal 
van nemen om zijn plaats in de de-
mokratische studentenbeweging op-
nieuw op te nemén.

DE_S0CIALE_SEKTORA
De sociale sektor bestaat enkel en 
alleen om de fouten van onze kapi-
talistische maatschappij op te lap-
pen.
1. Ue verkiezen kollektieve voor-

zieningen. boven individuele.
Ze verruimen het gezichtsveld van 
de student, van zijn individuele 
noodsituatie wordt het opengetrok- 
ken tot die van alle studenten, ze 
versoepelen de toegang tot de unief 
en hebben een hoger rendement.
Éénmaal gerealiseerd zijn ze moei- 
lijker af te pakken omdat de staat 
er'heeft moeten in investeren, voor 
individuele voorzieningen moeten ze 
dit niet doen (vb. studiebeurzen).
Dit betekent echter niet dat weer 
mee akkoord zouden gaan dat de in-
dividuele voorzieningen zouden ge-
ruild worden voor kollektieve. 
Individuele voorzieningen zijn een 
verworvenheid die niet wordt afge-
staan .

Enkele specifieke eisen:
-geen ontkoppeling van de studie-
beurzen aan de indeks, wel wel- 
vaartsvastmaking.
-afschaffing van het inschrijvings-
geld, geen verhoging van de finan-

ciële drempel.
—verhoging van de sociale toelagen, 
geeB besparingen ten koste van de 

sociale sektor.
-een autonome sociale sektor, onaf-
hankelijk van elke inmenging van de 
Raad van Behher.
-geen prijsverhogingen in de restau-
rants, goede en goedkope maaltijden, 

-goedkope huisvesting, verplichte 
huurkontrakten, kollektieve huisves-
ting.
-gratis en betere dienstverlening 
(studieadvies, juridische dienst, 

jobdienst, psycho-medische dienst...)

y£ß!SI^B_VAN_HET_FRgNTPROGRAMMAi_
Het is niet de bedoeling een nieuw 
overkoepelend orgaan te vormen, maar 
om de massastrijd van de studenten 
te ondersteunen.
De kandideren van het frontprogramma 
zullen uitvoeren wat de meerderheid 
van de mensen die het frontprogramma 
onderschrijven beslissen. In prin-
cipe zal er telkens een vergadering 
bijeengeroepen worden om te beslis-
sen wat er op de RvB zal naar voor 
gebracht worden.
Het is evident dat er zal samenge-
werkt worden met de verkozenen van 
UP en ATP.

POLITIEK PROGRAMMA.

1. De huidige maatschappij is kapi-
talistisch, dwz fundamenteel een

uitbuitersmaatschappij. De werkende 
bevolking wordt in meerdere of min-
dere mate uitgebuit door het monopo-
liekapitaal .
2. De arbeidersklasse brengt het 

overgrote deel van de maatschap-
pelijke rijkdom voort, zonder haar 
kan de produktie geen enkele dag 
verder draaien. De studenten kunnen 
als groep geen perspektief geven aan 
een nieuwe maatschappij, zij verte-
genwoordigen geen productiewijze en 
in wezen moeten ze zich verbinden 
met de burgerij of de arbeidersklas-
se. Het frontprogramma verdedigt 
een front in dienst van de arbeiders 
klasse en niet van een vakbond of 
partij, eenheid ermee zal in vele 
gevallen noodzakelijk zijn, maar het 
is niet de taak van de studentenbe— 
ging om te bepalen welke organisatie 
de arbeidersklasse zal volgen.

De internationale situatie wordt 
gekenmerkt door de uitbuiting 

n de derde wereld door het imperi-
isme. . .
interventies van de USA zijn te 
lrijk om op te noemen, één van de 
est frapante voorbeelden is wel 
n misdadige tussenkomst in Vietnam 
weest. De USSR moet echter voor 
USA niet onder doen, ze tonen hun 
perialisme het duidelijkst in 
st-Europa, dat ze zowel politiek, 
onomisch en militair onderdrukken, 
n inval in Tsjecho-Slowakije was 
doeld om hun overheersing in stand 
houden. Ook Europa bestaat nog

ONDERUIOSPROGRAMMA.

1. De universiteit moet kaders voor 
de burgerij opleiden, wat van de

studenten verwacht wordt, is niet dat 
zij het volk dienen, maar dat ze be-
kwame vaklui worden in dienst van de 
bestaande rechtsorde, de bestaande 
staat.
2. In een kapitalistische maatschap-

pij hebben de monopolies steeds
veranderende noden, het produktiepro- 
ces verandert namelijk voortdurend.
De burgerij moet haar onderwijsappa— 
raat dan ook voortdurend aanpassen. 
Tijdens het afgelopen jaar werden 
reeds een aantal plannen opgesteld 
om liet onderwijs te hervormen, die 
vonden hun weerslag in het rapport 
van de rekt^oren Uelsch en Troisfon- 
taine en in het rapport van de Nati-
onale Raad voor Wetenschapsbeleid.
De essentie van die plannen? 
-vermindering van de subsidies, wat 
als gevolg zal hebben dat er nog 

meer personeel afgedankt wordt, wat 
de kwaliteit van het onderwijs zeker 
niet ten goede zal komen.
-de universiteit zal, zowel op het 
vlak van research als op het vlak 
van de verstrekte vorming meer af-
hankelijk worden van de industrie.
-het recht van onderwijs zal beperkt 
worden (Numerus Clausus,andere vor-
men van selektie,...)
De hoofdtaak van de studentenbeweging 
bestaat erin om zich nu tegen -deze 
plannen van de regering te verzetten.

3. Sedert enige jaren leveren de
werkgroepen een positief bewust-

makend en hulpverlenend werk aan de 
unief. Ue mogen echter onze ogen 
niet sluiten voor mogelijke zwakhe-
den van werkgroepen, die soms door 
een zich te eng koncentreren op hun 
eigen vak, door een gebrek aan kon- 
takt met de strijd van de werkende 
bevolking of door het niet situeren 
van hun werk in het kader van een 
wetenschappelijke analyse van de 
maatschappij, elk perspektief verlie-
zen. Dit moet natuurlijk niet, en 
de werkgroepen die aansluiting zoe-
ken bij de strijd van de arbeiders, 
die vertrekken van het marxisme 
neemt toe.

Kandidaat van het frontprogramma voor 
de Raad van Beheer :

RITA VAN DAM.
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Patrick van de velde
V N SU

In ons programma vindt je drie . 
grote punten terug :
1. De grote problemen inzake onder-
wijs krijgen voorrang .
2. Ue klagen een aantal wantoestan-
den aan .
3. Er dient een werkelijk represen-
tatief, demokratische en bijgevolg 
invloedrijke studentenvertegenwoor-
diging tot stand te komen .

1. Stop de willekeurige onderwijs-
hervorming van min, ue Llroo i

De veelomstreden hervormingen van 
min. De Croo bewijzen nogmaals 
hot failliet van het Belgisch 
onderwijsbeleid . Een min. die 
hooguit zijn legislatuur zal 
volbrengen bezit niet de capaci-
teiten om dit op een verantwoorde 
tot een goed einde te brengen . 
Slechts bevoegde mensen zijn in 
staat dit onderwijssysteem te 
hervormen . Daarom vraagt VNSU 
de instelling van een bevoegde 
commissie, die het probleem 
moet bestuderen en oplossingen 
naar voor brengen . De leden

hiervan moeten bevoegd zijn, en 
zowel gerekruteerd worden onder 
de theoretici, als onder mensen 
die dagelijks in de praktijk staan. 
Deze commissie moet tevens onaf-
hankelijk staan van elke politieke 
en vakbonsinstelling .
Elk onderwijs (in casu : het uni-
versitair onderwijs) dient in de 
eerste plaats gericht te zijn op 
kwaliteit . Gezien de huidige 
ekonomische kontekst (verhuis van 
bedrijven naar de lage-loon-lan- 
den) Zal de toekomst van West-Eu-
ropa immers in belangrijke mate 
afhangen van de mogelijkheid om 
nieuwe speerpuntindustrieën op te 
richten en hooggespecialiseerde 
bedrijven aan te trekken .
VNSU vraagt ook meer aandacht voor 
het beroepsonderwijs . Het gebrek 
aan gekwalificeerd technisch per-
soneel en bevoegde ambachtslui 
laat zich nu reeds voelen . Een 
mentaliteitsverandering is drin-
gend noodzakelijk, en zal gedeel-
telijk de problemen in verband met 
de numerus clausus oplossen . In 
deze optiek meent VNSU dan ook 
dat onvoldoende aandacht wordt be-
steed aan het onderwijs . Tov. de 
willekeurige bezinningsmaatregelen 
van min. De Croo (een autosnelweg 
voor degelijker'onderwijs) stelt 
VNSU een doorgedreven rationalise-
ring van het onderwijs, van laag 
tot hoog :

-gelijkberechtiging en gelijke 
subsidiëring van beide onderwijsnet- 
ten; afschaffing van alle privile-
ges .

-stop de concurrentiestrijd 
tussen staats- en vrij onderwijs.

-gemengde scholen vanaf de 
laagste klassen.

voor Vlaanderen, één (over-
koepelende ) univ . , met verschillen-
de campussen . Waarom op elke cam-
pus bv. een sektie voor Oosterse 
talen ?
VNSU verwerpt elke numerus clausus 
omdat zij meent dat iedereen de 
mogelijkheid moet hebben om te 
studeren, en dat in de eerste plaats 
jongeren uit lagere standen hier-
door zullen getroffen worden . 
Bovendien eist zij de indexering van 
de studiebeurzen en de uitbetaling 
ervan vfiör de pensioengerechtigde 
leeftijd 1

2. Stop de politieke benoemingen !

Het universitair personeel, de 
assistenten en professoren, dienen 
in de eerste plaats bevoegd te 
zijn voor hun taak . Politieke be-
noemingen, zoals de recente benoe-
ming van Van Parijs, zijn geen 
garantie voor een degelijke weten-
schappelijke vorming en benadelen 
dus rechtstreeks de betrokken stu-
denten .

Stop de manipulaties in de stu-
dentenraden f

Het meest opvallende kenmerk van 
de huidige student is zijn apatie. 
Deze gelei-achtige houding steekt 
schril af tegen de geestdriftige 
en verenigde studentenaktie vande 
jaren 60. Het zou onrealistisch 
zijn de verklaring van dit (eerder 
triestig) fenomeen uitsluitend te 
zoeken bij de student zelf. Ver-
schillende faktoren hebben zeker 
een invloed gehad: het uitblijven 
van konkrete realisaties na de 
grote studentenagitatie van '67-68, 
de ekonomische krisis, de zwaardere 
studies, de opkomst van extreem-
links. De onkritische ingesteld-
heid van de studentengemeenschap 
heeft deze situatie echter besten-
digd, en de huidige manipulaties 
in de inspraak- en studentenorga-
nen mogelijk gemaakt. Inderdaad 
hebben in de afgelopen jaren 
marxistisch-dogmatische groepjes 
zich van deze organismen meester 
gemaakt. De gevolgen zijn merkbaar 
op drie vlokken :

1) Het gebruik van deze orga-
nen door Amada, Ral enz. als finan-
ciële melkkoeien, en hun gebrek 
aan representativiteit .

2) De bloei van zowel uiterst 
links en uiterst rechts, in een 
door beide partijen gestimuleerde 
polarisatiesfeer .

3) De onmogelijkheid hierdoor 
van elke (nochtans noodzakelijke) 
verenigde studentenaktie, o.m. 
tegen de nefaste onderwijspolitiek 
van min. De Croo .
Hoe kan er immers een gezamelijke 
aktie van de grond komen met de 
elitaire en sektaire_houding van 
bepallde (linkse) kringen ?
Enkele voorbeelden ?
- Eind vorig jaar namen Vlaamsge-

zinde Gentse studenten met hiun̂
leeuwevlaggen deel aaneen tetoging 
tegen de financieringswetten van
De Croo • Ze werden he.rdhancig 
uitgesloten omelet "enkel rode R a g -
gen in dit protest passen" . Blijk- 
taar is de rode student ce enige 
goede student !
- Ken je VVS, de Vereniging van 

Vlaamse Studenten, waarde com-
milito ? Wist je dat jij on ik 
automatisch lid zijn van, en ver- 
tegenwoordigd worden docr de VVS? 
VVS is een overkoepelende student-
enorganisatie die de spreekbuis 
van de student en een organisatie- 
en coördinatiemiddel zou moeten 
zijn. En de praktijk echter, ge-
bruik makend van de onwetendheid 
van de massa enerzijds en coor 
het manipuleren ven de statuien 

anderzijds, is de VVS de laatste 
jaren slechts een welgekomen in-
komstenbron. (enkele honderddui-
zenden per jaar) voor een aantal 
totalitaire marxistische dwerggroe- 
pen gebleken. Zo drukte ML6, de 
studentenorganisatie van Amada, 
lustig Amada-affiches met de staats 
subsidies van VVS .

De zelfde kwaal beheerst de zo 
moeilijk verkregen inspraak aan 
onze unief. Ook hier zijn weer 
wantoestanden te betreuren. Deze 
raden worden door marxistische 
splintergroepen gedomineerd en 
fungeren slechts als subsidiever- 
strekkende orgaan. Van enige re-
presentativiteit tov. de studen— 
tenbevolking is geen sprake.
Niet alleen zijn 9 van de 13 bij 
het Politiek Konvent aangesloten 
verenigingen marxistisch van in-
spiratie (elke vereniging ont-
vangt evenveel subsidie en heeft 
slechts één stem, dit alles onge-
acht haar ledental), de vertegen-
woordigers van belangrijke vereni-
gingen (vb. Dirk Verhofstadt van 
LVSV, Pol Geeraert van KUC) spelen 
bovendien de linkse kaart. Een 
feit dat meestal bij hun eigen 
basis niet gekend blijkt te zijn. 
Het ondemokratisch karakter van 
dit Politiek Konvent wordt het ' 
duidelijkst geïllustreerd door 
de door links in feite om ideo-
logische redenen geweigrede opname 
van Alternatief .

3» Voor een cemokratische univ. 
van de meerderheid !

Deze en andeee misbruiken zijneen 
hypotheek op de studentenbeweging. 
Zij verhinderen en verbannen de 
efficiënte en zo rloodzakelijke 
aktj e tegen bepaalde wantoestanden 
(machtsmisbruik van sommige prof-, 
fen, onderwijsmaatregelen van min. 
De Croo) .
Beste vriend(in), je hebt nu de 
kans orr de geciteerde monopoliepo-
sitie voor een echt demokratische 
studentenvertegenwoordiging, waar-
van de representativiteit, en bij-
gevolg ook de invloed, uewaarborgd 
zijn.

Dit moet zowel aan de basis gebeu-
ren als in de bestaande organen. 
Dék in de Raad van Beheer.
Daarom stelt VNSU je een her-
vorming voor van deze raden.
Het Politiek Konvent dient werke-
lijk representatief te worden.
Dit kan gebeuren door vrije, aan 
iedereen bekende, verkiezingen.
De toegang tot dit PK is vrij 
voor elke vereninging, indien ze 
aan de gestelde vooruaarden vol-
doet." Subsidiëring gebeurt a rato 
van het ledenaantal.
Voor de RvB eist VNSU reëele in-
spraak in het beleid. Het machts-
overwicht van het professorenkerps


