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De Raad van Beheer(RvB)is een onooglijk

Studieprogramma's moeten zo worden opge-

radertje in het netwerk van de huidige

steld, dat het niet meer nodig is om

maatschappij. Onooglijk, want wat is bv.

tijdens vakantiedagen stages te lopen of

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

practica te doen.

Derde Wereld ?

-Analyse van de verschillende kredieten

Alhoewel ik er dus(ook als kandidaat !) de

(rijksbegroting,eigen vermogen) vanuit

enorme relativiteit van inzie,toch meen ik

het oogpunt van de werkelijke noden van

dat het zinvol is erin mee te werken.

het onderwijs aan de unief.

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 mogelijkheden :
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 verantwoord wetenschappelijk onderzoek.
Geen alleenheerschappij van het diensthoofd.
-Departementalisatie van het wetenschappelijk onderzoek om parallelle research
te vermijden.
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 vertegenwoordigers in de diverse faculteitsraden en
hun standpunt blijven verdedigen.

c) Sociale sector:
-Beslissingen van de Sociale Raad bevestigen 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.

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 fakulteitskringen en werkgroepen; doorgeven van
informatie via o.a. Schamper) en hoop ik
ook op een interesse van jullie allen.
Voor de realisatie van dit programma vraag

johan de smet
-Programmahervormingen steeds evalueren

A) Sociale sekto

1.

Homes: -sociale prijzen voor de
homes. Verder moet in het kontrak t duidelijk vermeld uorden hoe
vaak de kamers schoongemaakt uorden
zodat kontrole mogelijk zou zijn.
-d.m.v.homeafgevaardigden moeten de studenten medezeggenschap 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 mensen zoals iedereen, daarom moeten
de homes gemengde homes uorden, het
kontrolesisteem afgeschaft uorden
en de ontspanningsmogelijkheden in
homes uitgebreid,
2. Restaurants: -sociaal prijzenbeleid.
-uitbreiding van
het restaurant op de Sterre.
-verhelpen aan de
onderbezetting van het personeel
tijdens de spituren door het aanwerver: van jobstudenten, maar dit
niet ten koste van het vast personeel .
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 studenten moeten meer en betere
informatie krijgen (bv. langs Schamper, radiodienst, studenteninformatiedienst...)
-Politiek
Korivent: groeperingen die geweld
gebruiken moeten geweerd uorden aan
de unief.
5. Algemene demokratische eisen:
-geen Numerus Clausus onder welke vorm ook !!
-indexering van de studiebeurzen en uitbetaling binnen de uettelijk bepaalde termijn!

ik je stem op 1 0
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B) Relaties tussen de verschillende
2 £oegen aan de unief.

-Tegen een verdere aantasting van
het statuut van de assistenten en
het administratief en technisch
personeel!
-In verband met de verhouding profstudent moet er verder gewerkt
uorden aan de examencode (sankties
voor de examinator die de code
overtreed).
-Uat betreft de inhoud van kursussen en lessen moet meer gestreefd
worden naar kwaliteit dan naar
kwantiteit.
-Iedere prof moet een gedrukte kursus uitgeven.
C) Unief.
-Pariteit in alle raden: studenten,
proffen, assistenten, administratief 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. Vergaderingen openbaar!
-Agendapunten moeten tijdig op voorhand ad valvas bekend gemaakt worden.
-De studentenvertegenwoordigers
moeten permanent afzetbaar zijn.
Een voortdurende kontrole moet dus
mogelijk zijn.
-Openheid van de proffen: geen gekonkelfoes achter de schermen.
-Een kritische beschouuin ] van de
departementalisntie.
Uat er na 10 mei ook uit de bus
komt, ik hoop dat alle studentengekozenen onderling en met de ver
schillende konventen goed zullen
samenuerken.
Voor dit programma kreeg ik graag
uw stem.
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- student in de Re
licentie reenten.
- lid van net LVSV.
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gelden, een verantwoorde toekenning
van de studiebeurzen
en verwerping van
elke vorm van numerus clausus.
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met studentikoze
groeten,
DIRK VERHOFSTADT.

FRONTPROGRAMMA

rita van dam Ä«Ma*BMÄ«
Het frontprogramma heeft als doel
alle progressieve studenten en organisaties 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 begrijpen als men niet in de geschiedenis gaat kijken hoe hij ontstaan
is. De groeiende kontestatie en bewustwording aan de uniefs resulteerde in periodieke revoltes. De burgeri 5 kreeg schrik en om de studenten 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 politieke partijen en de vakbonden
binnen te halen. De logische reaktie in 1971 was dan ook: boykot. Al
wat progressief was probeerde de verkiezingen 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 organisaties steunen een progressieve kandidaat die dan ook verkozen wordt.
In de praktijk kwam echter niets terecht van het akkoord dat toen overeengekomen werd»
Voor de konkrete strijd van de studenten 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 mogelijkheid om een doel te bereiken bestaat 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 bepaalde punten informatie zal kunnen
inuinnen.

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 principe zal er telkens een vergadering
bijeengeroepen worden om te beslissen wat er op de RvB zal naar voor
gebracht worden.
Het is evident dat er zal samengewerkt worden met de verkozenen van
UP en ATP.
POLITIEK PROGRAMMA.
1. De huidige maatschappij is kapitalistisch, dwz fundamenteel een
uitbuitersmaatschappij. De werkende
bevolking wordt in meerdere of mindere mate uitgebuit door het monopoliekapitaal .
2. De arbeidersklasse brengt het
overgrote deel van de maatschappelijke 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 vertegenwoordigen geen productiewijze en
in wezen moeten ze zich verbinden
met de burgerij of de arbeidersklasse. 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 imperiisme.
..
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

voor het grootste deel uit imperialistische 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 samenwerking van de fascisten niet schuwt
Uij hopen dat VNSU daar afstand zal
van nemen om zijn plaats in de demokratische studentenbeweging opnieuw op te nemén.
DE_S0CIALE_SEKTORA
De sociale sektor bestaat enkel en
alleen om de fouten van onze kapitalistische maatschappij op te lappen.
1. Ue verkiezen kollektieve voorzieningen. boven individuele.
Ze verruimen het gezichtsveld van
de student, van zijn individuele
noodsituatie wordt het opengetrokken tot die van alle studenten, ze
versoepelen de toegang tot de unief
en hebben een hoger rendement.
Éénmaal gerealiseerd zijn ze moeilijker 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 w e e r
mee akkoord zouden gaan dat de individuele voorzieningen zouden geruild worden voor kollektieve.
Individuele voorzieningen zijn een
verworvenheid die niet wordt afgestaan .

Enkele specifieke eisen:
-geen ontkoppeling van de studiebeurzen aan de indeks, wel welvaartsvastmaking.
-afschaffing van het inschrijvingsgeld, geen verhoging van de financiële drempel.
—verhoging van de sociale toelagen,
geeB besparingen ten koste van de
sociale sektor.
-een autonome sociale sektor, onafhankelijk van elke inmenging van de
Raad van Behher.
-geen prijsverhogingen in de restaurants, goede en goedkope maaltijden,
-goedkope huisvesting, verplichte
huurkontrakten, kollektieve huisvesting.
-gratis en betere dienstverlening
(studieadvies, juridische dienst,
jobdienst, psycho-medische dienst...)
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 bekwame vaklui worden in dienst van de
bestaande rechtsorde, de bestaande
staat.
2. In een kapitalistische maatschappij hebben de monopolies steeds
veranderende noden, het produktieproces 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 Troisfontaine en in het rapport van de Nationale 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 afhankelijk worden van de industrie.
-het recht van onderwijs zal beperkt
worden (Numerus Clausus,andere vormen 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 bewustmakend en hulpverlenend werk aan de
unief. Ue mogen echter onze ogen
niet sluiten voor mogelijke zwakheden van werkgroepen, die soms door
een zich te eng koncentreren op hun
eigen vak, door een gebrek aan kontakt 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 verliezen. Dit moet natuurlijk niet, en
de werkgroepen die aansluiting zoeken 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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P atrick van de velde
V N SU

In ons programma vindt je drie .
grote punten terug :
1. De grote problemen inzake onderwijs krijgen voorrang .
2. Ue klagen een aantal wantoestanden aan .
3. Er dient een werkelijk representatief, demokratische en bijgevolg
invloedrijke studentenvertegenwoordiging tot stand te komen .
1. Stop de willekeurige onderwijshervorming 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 capaciteiten 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 onafhankelijk staan van elke politieke
en vakbonsinstelling .
Elk onderwijs (in casu : het universitair onderwijs) dient in de
eerste plaats gericht te zijn op
kwaliteit . Gezien de huidige
ekonomische kontekst (verhuis van
bedrijven naar de lage-loon-landen) Zal de toekomst van West-Europa 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 personeel en bevoegde ambachtslui
laat zich nu reeds voelen . Een
mentaliteitsverandering is dringend noodzakelijk, en zal gedeeltelijk de problemen in verband met
de numerus clausus oplossen . In
deze optiek meent VNSU dan ook
dat onvoldoende aandacht wordt besteed aan het onderwijs . Tov. de
willekeurige bezinningsmaatregelen
van min. De Croo (een autosnelweg
voor degelijker'onderwijs) stelt
VNSU een doorgedreven rationalisering van het onderwijs, van laag
tot hoog :
-gelijkberechtiging en gelijke
subsidiëring van beide onderwijsnetten; afschaffing van alle privileges .
-stop de concurrentiestrijd
tussen staats- en vrij onderwijs.
-gemengde scholen vanaf de
laagste klassen.
voor Vlaanderen, één (overkoepelende )univ ., met verschillende campussen . Waarom op elke campus 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 hierdoor 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 benoemingen, zoals de recente benoeming van Van Parijs, zijn geen
garantie voor een degelijke wetenschappelijke vorming en benadelen
dus rechtstreeks de betrokken studenten .
Stop de manipulaties in de studentenraden 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. Verschillende 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 extreemlinks. De onkritische ingesteldheid van de studentengemeenschap
heeft deze situatie echter bestendigd, en de huidige manipulaties
in de inspraak- en studentenorganen 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 organen door Amada, Ral enz. als financiële 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 Vlaamsgezinde Gentse studenten met hiun^
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" . Blijktaar is de rode student ce enige
goede student !
- Ken je VVS, de Vereniging van
Vlaamse Studenten, waarde commilito ? Wist je dat jij on ik
automatisch lid zijn van, en vertegenwoordigd worden docr de VVS?
VVS is een overkoepelende studentenorganisatie die de spreekbuis
van de student en een organisatieen coördinatiemiddel zou moeten
zijn. En de praktijk echter, gebruik 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 inkomstenbron. (enkele honderdduizenden per jaar) voor een aantal
totalitaire marxistische dwerggroepen 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 subsidieverstrekkende orgaan. Van enige representativiteit tov. de studen—
tenbevolking is geen sprake.
Niet alleen zijn 9 van de 13 bij
het Politiek Konvent aangesloten
verenigingen marxistisch van inspiratie (elke vereniging ontvangt evenveel subsidie en heeft
slechts één stem, dit alles ongeacht haar ledental), de vertegenwoordigers van belangrijke verenigingen (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 ideologische 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 monopoliepositie voor een echt demokratische
studentenvertegenwoordiging, waarvan de representativiteit, en bijgevolg ook de invloed, uewaarborgd
zijn.
Dit moet zowel aan de basis gebeuren als in de bestaande organen.
Dék in de Raad van Beheer.
Daarom stelt VNSU je een hervorming voor van deze raden.
Het Politiek Konvent dient werkelijk 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 voldoet." Subsidiëring gebeurt a rato
van het ledenaantal.
Voor de RvB eist VNSU reëele inspraak in het beleid. Het machtsoverwicht van het professorenkerps

