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EDITORIAAL
Deze Ve' is anders dan al/ie an-
dere Vet, 's die el' tot dusver ver-
schenen, Hij wordt namelijk niet
dool' de redaktie gemaakt. De re-
daktie heeft beslist dit extra-
nWI77ICrin handen te geven van het
aktiekomitee dat zich in Leuven
bezig houdt met de studiebeurzen.

De redaktie t.rilhiermee een ezpe-
riment: wagen dat in de toekomst
mogeLijk herhaald kan worden. Ve-
to moet een forum zijn î,xzarinde
belangrijke stromingen en akties
binnen het Leuvense etudentenoe-
re~e weerspiegeld worden. Dat
is de reden waarom de redaktie is
ingegaan op het voorstel van het
centraal aktiekomitee om een e::c-
tra-nummer met diskussieteksten
rond de studiebeurzen uit te ge-
ven. Hot aktiokomitee heeft de
verantwoordelijkheid voor dit he-
le nummer~ afgezien van het edi-
toi-iaal. Dat impUceert dat de
Veto-redaktie niet de hand heeft
gehad in het tot stand komen er-
van, dat de normen die de redak-
tie hanteert bij de beoordeling
van teksten voor gewone nummers
eventueel niet gebruikt worden
dool' het aktiekomi tee ~ enzovoort.
Kar-tom, een totaal andere Veto~

FiiiiIDlt.
De aktie rond de studiebeurzen is
van het grootste be~g.
Met het recht op studiebeurzen
taat of valt een aanzienlijk ge-

~eelte van de demokratisering van
het universitair onderwijs. Af-
schaffinf van dat recht zou een
stap tel'ug zijn op het pad van de
demoklutisering~ waarop we nog
maar nauuol.iike een voet gezet
hadden. Op het moment dat zelfs
de rektor van deze dorpsuniversi-
teit door heeft dat~ niettegen-

staande het verschijnsel van de
akademi8che werkloosheid - of
jui8t daardóór - een akademi8che
opleiding meel' dan vroeger een
noodzaak is, kunnen !JO alleen
een vernieuwde en werkelijke de-
mokratisering eisen, kunnen we
alleen maar dwar8 gaan liggen
voor elke poging van de regering
om het weinige dat tot dusvee beo
reikt werd ook nog af te bouwen.
Derhalve i8 dit extra-nWlfller van
belang. De redaktie hoopt el' de
di8ku8sie mee te stimuleren.

Ook de diekueeie over Veto, over
dit e:z:periment~ over de Veto in
het algemeen. El' is dit jaar al
vrij hard aan het blad gewerkt.
El' is naar gestreefd het blad
leesbaarder te maken, betel' ge-
schreven, met minder storende
taalfouten, grafisch betel' ver-
zorgd. ~sschien is el' al een
kleine vooruitgang gemaakt, maar
el' moet nog vee L LJCg afge Leqd
worden.
Op inhoudelijk vlak liggen de za-
ken nog moeilijker. De redaktie
bestaat uit men8en met vaak heel
verschillende en soms zelfs tegen-
strijdige interessen~ opvattingen
en politieke overtuigingen. Die

ttingen ~moet binnen
tie verzoend worden zonder dat
el' in krachteloosheid, slapheid
of kleurloosheid verval/len wordt.
Voor de vorm van het blad moeten
normen aangelegd en gehanteerd
worden die dool' de hél.e redak:« 1

aanvaard en toegepast worden.
We zouden graag hebben dat l.. s,
denten zich meel' met Veto bezig
zouden houden, dat ze een grote-
re inbrenq in de Veto zouden
hebb m. "'latis de voorwaarde om
een g'-eie Veto te maken .•

STIJ/JIElENINfiEN,
~

EN WAT' /JAN Nlfi 1

Op het contraal akt1ekomiteo, gehouden in de milkbar van Alma IJ op
3/11 (er was meer dan 50 men), werd beslist een brochure uit te ge-
ven, \o/a!lrinteksten zouden verzameld worden die ell\op ziCh een be-
paald deelprobleom rond do .zaakvan de studiebeurzon en -leningen
zouden behandelen.

Het initiatief werd overgenomen door een zevental mensen die elk een
tekst schreven en bijeenbrachten in dit extra nummer van Veto. De
organisatie berustte bij het sekretariaat van het centraal aktiekO-
itee.

van deze tekstenbundel is een proces van diskussie en
denk.werk op gang te brengen en te stimuleren.

belangrij!l.dat de studenten hun syndi!l.aleeisen !l.unnenformu-
leren en klaar naar voren brengen. Oe bedoeling is positief werk. te

enten om tot een gedetailleerd platf.orm en eisenbundel te "-omen
r onzs'·ek.tie.

~it nummer komen wij dan ook niet terug op de geschiedenis van de
zaak rond de studiobeurzen on -leningen. Daarover kun je je overvloe-
ig informeren in andere brochures en teksten (ook ten andere in de
or1~e nummers van Veto). Wij willen hier vooral dieper ingaan op

kwestie.

ij hopen dat door iedereen, die ziCh erbij betro"-ken voelt, zal ge-
eageerd worden op deze teksten. Veto heeft zich bereid verklaard al
e geschreven roakties, diskussiepunten en voorstellen in haar vol-

nummers op te.nemen.

tuur daarom je reakties naar het sekretariaat VBn het centraal ak-
1ekomitee, 's Meiersstraat 5, 3000 Leuven.

NOTA AAN DE RAAD VOOR
STUDENTENVOORZIENINGEN

1. HET STANDP~NT VAN DE SOCIALE RAAD
I.V.M. STUDIELENINGEN.

De kabinetsraad van 23 septem-
ber heeft be8list in de program-
mawet een paragraaf op te nemen
waardoor het huidige ste l.eel: van
studietoelagen gewijzigd kan wor-
den. Uit verklaringen van o.m.
minister Ramaekers ia gebleken
dat hierbij vooral aan studiele-
ningen gedacht wordt. De studen-
ten verzetten zich tegen de in-
voering of de uitbreiding van
een stelsel van studieleningen.

1.Zelfs wanneer gesproken wordt
van "complementaire leningen"
(Remeekers) vrezen wij dat er in
wezen sprake is van een afbraak
van het stelsel van studiebeurzen.
We vragen ons immers af waar de
regering het geld gaat halen dat
voor zo'n operatie nodig is.
Als we rekening houden met de be-
zuinigingspolitiek, die zowat 0-

veral gevoerd wordt, moeten we
vrezen dat het stelsel van studie
leningen uitgebreid zal worden
ten koste van de studiebeurzen.
Op dit moment vertegenwoordigen
.de studieleningen niet eens een
hele procent van het totale pak-
ket. Zo'n evolutie kan in onze
ogen alleen betekenen: ofwel een
algemene verlaging van het bedrag
van de studiebeurzen ofwel een
daling van het aantal studenten
dat over een beurs zal kunnen be-
schikken. In beide gevallen zou
er geld .voor studieleningen vrij
komen zonder dat men ogenschijn-
lijk aan het stelsel van de stu-
diebeurzen raakt.
Wat ook de toekenningsmodaliteiten
voor studieleningen zouden zijn
wij vrezen dat het stelsel van
studiebeurzen op den duur door
leningen vervangen zal worden.

L
~~.' 1. "._1 .,.

2.0e studenten wijzen studiele-
ningen in plaats van studie-
leurzen met beslistheid van de
nand.
-Studieleningen werken de soci-
ale selektie in de hand.
Geld lenen om te studeren als er
een grote kans bestaat na je
studie werkloos te worden, staat
gelijk met het nemen van een
groot financiäel risico. Eenri-
sico dat de minstbegoeden ook
het minst zullen durven nemen.
Daarenboven werken de kinderen
uit de ekonmisch zwakkere lagen
van de bevolking gewoonlijk nog
een tijdje voor hun ouders als
ze hun studie af he~ben (68,8\'.
Die ouders zullen minder ge-
neigd zijn hun kinderen te laten
studeren als de kans klein is
dat ze er achteraf door die
kinderen weer bovenop geholpen
worden. Met een lening alleen
kom je i~rs niet rond,.een
deel va~de financiêle last
b~ijft voor de ouders. Met stu-
di811'eni~genzouden de afgflStu-

deerden echter voor de staat
moeten werken, in plaats van
voor hun ouders. Overigens, zul-
len niet de ouders vêrantwoorde-
lijk zijn voor de terugbetaling
van de leningen als de afgestu-
déerde in gebreke blijft?

(vervolq op p . 2)
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DIENST.

Ontwerp Programmawet Wet van 19 juli 1971

(vervolg van p. 1)

-Studieleningen verhogen de
studiedruk.
Oe vrees om te mislukken en om
dus nog meer te moeten lenen om
een jaar over te doen -als dat
tenminste nog zal kunnen- zal de
psychologische spanningen van
het studeren nog vergroten.

-Door studie leningen komt de
vrije studiekeuze in het gedrang
Oe studenten zullen nog slechts
zékere, m.a.w. lukratieve rich-
tingen k1ezen.

-Studieleningen vergroten de
kloof tussen de intellektuelen
en de werkende bevo lking nog
meer.
Studieleningen zullen bijvoor-
beeld voor de dokters een bij-
komend argument zijn om een
dure geneeskunde in stand te
houden. ( Zeven jaar lenen is
immers een zware financiöle last
als het moment van terugbetalen
gekomen is. )
~ociale projekten als dokters

Wijziging van de wet van 19 juli
1971 betreffende de toekenning
van studietoelagen en studiele-
ningen.

Art. 173.

Art. 1.-S1. Oe Ministers v~n Na-
tionale Opvoeding
kunnen toelagen ver-
lenen aan minvermo-
gende leerlingen van
het sekundair en aan
minvermogende leer-
lingen van het hoger
onderwijs.

14. Studieleningon kun-
nen worden verleend
aan studenten en
leerlingen aan wie
geen studietoelagen
worden toegekend.

SS. Oe Koning bepaalt
bij een in Minister-
raad overlegd besluit
de voorwaarden en de
wijze waarop de toe-
lagen en leningen
worden verleend.

Art. 174.

e alinea's 1, 2 en 3 van artikel
van dezelfde wet worden opgehe-
en.

die werken aan terugbetallngs-
tarieven, of advokaten die wer-.
ken voor wetswinkels ••• komen
daardoor in het gedrang.

3.Wij vragen geen studieleningen
maar dulden geen aantasting van
het huidig studiebeurzenstelsel
en eisen een verhoging van de
beursbedragen. Voor dit jaar
eisen we in elk geval de aan-
passing van de loonbarema's en
beurzen aan de index.
Studiebeurzen zijn en blijven
echter een lapmidqel in onze
ogen. Oe studenten eisen gratis
onderwijs voor iedereen, onder-
wijs als kollektieve voorziening
voor heel de bevolking.
Niettemin werkt het stelsel van
studiebeurzeh een klein gedeelte
van de socia}e ongelijkheid weg.
Oe studenten zijn niet gelukkig
met dat stelQel, maar het is be-
ter dan niets.o

september 1fJ77
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Art. 1.-S1. De Ministers van Na-
tionale Opvoeding
verlenen toelagen aan
minvermogende leer-
lingen van het sekun-
dair en aan minvermo-
gende leerlingen van
het hoger onderwijs.

S4. Studieleningen kunnen
worden verleend aén
studenten en leerlin-
gen die geen studie-
toelagen kunnen ge-
nieten.

SS. De Koning bepaald de
wijze waarop de toe-
lagen en leningen
worden verleend.

Art.S. De minvermogende leerlin-
gen van het sekundair onderwijs
hebben gedurende de tijd dat zij
leerplichtig zijn, recht op een
studietoelage.

Oe minvermogende leerlingen van
het sekundair onderwijs die niet
leerplichtig zijn en de minvermo-
gende studenten van het hoger on-
derwijs hebben recht op een stu-
dietoelage of -lening voor een
bepaald studiejaarindien ze met
vrucht het vorig studiejaar be-
eindigd hebben of indien zij ge-
slaagd zijn ten everstaan van
een centrale examenkommissie of
indien zij voldoen aan de wette-
lijk of reglementair bepaalde
toelatingsvoorwaarden tot zekere
cykli.

Oe Koning mag bepalen aan welke
bijkomende voorwaarden een min-
vermogende student van het sekun-
dair onderwijs, die niet leer-
plichtig is,moet moet voldoen om
een studietoelage of -lening te
bêkomen alsook de bijkomende voor-
waarden aan welke een minvermogen-
de student van het hoger onderwijs
moet voldoen om een studietoelage
of -lening te bekomen.

2.HET TANDPUNT VAN DE SOCIALE

DE STUDIETOELAGEN IN DE NIEUWE
PROGRAMMAWET •

1. Inhoud van de voorgestelde
wijziging.

In het ontwerp van nieuwe pro-
grammawet (1), dat de regering
in het parlement heeft ingediend
zijn twee artikels voorzien,
waarbij het recht op studietoe-
lagen wordt afgeschaft.
Art.173 vervangt en wijzigt het
art. 1 van de wet van 19 juli
1971. Art.174 heft de stipula-
ties op in de wet van 1971 die
recht op studietoelagen geven in
het sekundair onderwijs.

Hierbij geven we de tekst van
het ontwerp en de overeenk, ,msti-
ge tekst van de wet van 1971,
voor zover deze verschillen. In
art. 173 werden de gewijzigde of
bijgevoegde woorden kursief weer-
gegeven.

2. Kommentaar.

De bedoeling van deze wijziging
wordt duidelijk gesteld in de
memorie van toelichting. We ci-
teren: "Huidige wetswijziging
van de Wet van 19 juU 1971~ be-
treffende de toekenning van stu-
dietoelagen en studieleningen,
heeft tot doel aan de finanr'-
ele tegemoetkoming een fakulta-
tief in plaats van een verplich-
tend karakter te geven." Geen
enkele student heeft nog "recht"
op een toelage of lening. Dit
recht is opgeheven. Of er nog
toelagen of leningen worden ge-
geven, en onder welke vorm, dat
zal de regering beslissen en e-
ventueel ieder jaar opnieuw en
anders.

3. Motieven.

De bedoeling van de wet is niet
de overschakeling van toelagen
naar leningen mogelijk te maken.
Dit kan met de huidige wet van
1971 ook. Het art.1 van deze wet
van 1971 laat niet alleen toe
aan eenzelfde student gedeelte-
lijk een toelage en gedeeltelijk
een lening te verlenen. Deze wet
laat ook de mogelijkheden open
(S4 en S1) aan bepaalde studen-
ten toelagen te geven en aan an-
dere leningen, door te bepalen
wat door "minvermogendheid" wordt
verstaan (S1). De wet van 1971
legt wel de verplichting op, in
ieder geval toelagen te geven.

Wanneer nu een wetswijziging
wordt voorgesteld, dan is dit on-
getwijfeld om toelagen af te
schaffen (bv. in het sekundair
onderwijs).

4. Tegenargumenten.

Minstens twee redenen kunnen aan-
gevoerd worden om zich tegen Art.
173 en 174 te verzetten.

Vooreerst was de wet van 1971 het
eindpunt van een sociale evolu-
tie, waarin het recht op onder-
wijs en bijgevolg het recht op
de mogelijkheid om onderwijs te
kunnen volgen wettelijk werden
l'Jekracht1gd.
In de memorie 'van toelichting
van deze wet werd het glashelder
geformuleerd door verslaggever
Vandewiele (voordien Algemeen
Sekretaris ACW). We citeren:
"(...) Feitelijk overheerst in
die (vorige) regeling nog altijd
de gedachte dat de beurzen een
gift van de gemeenschap zijn en
is het stelsel op zulk een wijze
opgevat dat de gift ui.tieraard
niet kan verleend worden dan na
een schifting die tot op zeker
hoogte een wedstrijd is.
Hierbij wordt niet voldoende re-
kening gehouden met de evolutie.
In onze maatschappij is de
school een wettelijke verplich-
ting of een sociale noodzake-
lijkheid, afgezien van het recht
dat eenieder bezit op dezelfde
kansen VI 'r z:'jn persoonlijke
ontplooicnq, L.~gischeMjze moet
de maatechappi i een aantal scho-
len ter beschikking van het op-
gr~eiend individu stellen~ die
het hem mogelijk maken al zijn
talenten te ontwikkelen. Bijge-
volg heeft de leerling~ voor zo-
ver hij ze"Lf de nodige inspan-
ning levert om met goed gevo"Lg
de studies te doen waarvoor hij
normalervi iee begaafd is~ recht
op materie"Le en financiele steun
van de gemeenschap~ indien zijn
ouders~ op eigen middelen aange-
wezen, niet over vo"Ldoende in-
komsten beschikken om hem in
tallt te stellen :si.instudi

In dit licht bekcken~ wordt de
studietoelage een recht voor het
minvermogend kind. Dit recht ver-
schilt in beginsel niet van het
recht dat aan andere sociale ka-
tegorieUn en "Leeftijdsgroepen i
verleend op steun van de gemeen-
schap in de VOlm van a"LZerlei
uitkeringen.

Dat is de qehele d:ra.a.gr..~:jd"~ van
het ontwerp: het verandert een
erkend recht in een verleende
gift."

(vervolg op p. 3)



WEG MEI BEURZEN

(veMJo7,g van p. E)
In Belgie wijzigen de grote po-
litieke principes en de rechten
van de burgers met de ekonomi-
sche struktuur. De ontwerppro-
grammawet betekent een zeer be-
langrijke sociale achteruitgang.
Niet alleen materiaal. naar voor-
al principieel.

Wanneer studenten en leerlingen
geen recht meer hebben op een
toelage of lening. kan hen een
gift worden verleend door de re-
gering. De aard hiervan kan
jaarlijks worden gewijzigd. naar-
gelang de ekonomische toestand.
In feite staan we hier voor een
"oolmachiuet:", maar op een be-
perkt terrein. en zonder tijds-
beperking. De wettelijk gewaar-
borgde regeling verdwijnt. De
regering krijgt volmacht alles
te regelen. en dit ter defini-
tieven ti tel.
Dit is n1,st e IJeen Den verdere
uitholling van de betekenis van
de wetgevende macht. die zelf
haar bevoegdheid om te bepalen
wat een recht is moet afstaan
aan de uitvoerende macht. Men
kan bovendien aanvooren tegen
het ontwerp. dat de regering ter-
sluiks tracht volmachten te be-
komen zonder daar te durvon voor
uitkomen en zonder de beperking
in duur te aanvaarden die het
parlement bij volmachtwet oplegt.

5. Voorstel.

We stellen voor dat de Raad voor
Studentenvoorzieningen een pu-
blieke verklaring aflegt. waarin:

1. Erop gewezen wordt dat door
Art. 173 en 174 van de ontwerp-
programmawet het recht op stu-
diE;!toelagen en -leningen wordt
afgeschaft: dat een wetswijzi-
ging overbodi.g is om stlldiele-
ningen mogelijk te maken. en dat
het wetoontwerp enkel te verkla-
ren is vanuit een intentie van
de regering om tielagen af te
schaffen: dat dit een ernstige
sociale en politieke achteruit-
gang betekent. waarbij de twee
argumenten onder 4. vermeld.
worden aangehaald.

2. Wordt voorgesteld het huidi-
ge systeem van studietoelagen
fundamenteel te wijzigen:
-op basis van wetenschappelijk
verantwoorde gegevens. waarbij
de K.U.Leuven de resultaten van
haar onderzoek naar de kost-
prijs van het studeren wil in-
brengen:

:;sn-lang-s-een -demo-k.rat1sche~J::fro~
cedure. door inspraak te geven
aan studenten, onderwijsinstel-
lingen en ouders.

3. Aan de regering wordt ge-
vraagd in afwachting van de in-
voering van een nieuw systeem
gedurende de twee volgende aka-
demie- en schooljaren de wet van
1971 te behouden. en de door
haar eventueel noodzakelijk ge-
achte besparingen voor te stel-
len en te verantwoorden in de
begrotingswet .•

Sociale Dienst - 17 okt 1977.

(11 ~etsontwerp betreffende de budgettaire voorstellen 1977-1976.
Dok. 113, nr1 van de kamer van Volksvertegenwoordigers.
Zittinv. 1977-1976, 11 oktober 1977.

De huidige herrie rond het af-
Rchaffen van de beurzen en het
invoeren van leninqen geeft aan-
leiding tot grondige discussies
over ons studiefinancilJringssys-
teem. Al. gataJ komt men tot het
besluit dat het huidig beul'zen-
telsel door en door slecht is en
dat niemand el' eigenlijk mee te-
vreden is. Inderdaad: nu worden
de studenten vel'deel.d op basis
'an de inkomsten van hun ouders.
Beurzen ,) 'rdçm gezien als een
aanvul.l.inq, zodat: ook beursstu-
denten v' Tl, aig afhankel.ijk bl.ij-
ven van het inkomen thuis. Zel.f-
~ige studenten kunnen reke-

nen op een maximumbeure~ maar d.
vool'l.XUll'denom als "zelfstandig"
te worden beechauud ~ zijn zo
hoog gesteld ( 2 jaar als fJC1'k-
nemer in dienst geweest zijn met
een minimuminkomen van 70.000 BF
pel' jaar ) dat bijna niemand el'
aan kan voldoen~ en dan nog zijn
de ln'jkomende Zasten zo g1'oot
( 'L'lJgvall.en kinde1'bijslag enz. )
dat het sop eigenl.ijk de kool
niet waard is.
Verde1' is er de discriminatie t.
o.u. de NUHO-studenten. Mbar het
voornaamste nadeel. van het beur-
zensysteem is dat een beurs ve1'
onder het Leveneminimum blijft.
Een aalmoes dus.

Alternatieven

"Het onderwijs moet voor iedereen
toegankelijk zijn~, is een veel
gehoorde uitspraaK. Dit betekent
ondermeer dat er geen financiële
barrière meg zijn. Vanuit dat oog
unt_gezien zijn er twee mogelijk

heden: gratis onderUJijii EÏn stu-
dieloon.
Deze alternatieven vulIon elkaar
aan.

Oratl. onderwil.

Heel konkreet betekent dit dat de
student voor zaken als kursussen,
kot, voeding, vervoèr. enz geen
cent hoeft uit te geven. Selek-
tiesystemen als inschrijvingsgeld
en examengeld worden afgeschaft.
Kollektieve voorzieningen zorgen
voor woonst en voedselverstrek-
king. Dit kan gemakkelijk gebeu-
ren door de uitbreiding van de
sociale sector.

Verschillende argumenten plei-
ten voor deze vorm van studiefi-
nanciëring. O.a. de Marxistisch-
Leninistische Beweging (MLB)
toont zich voorstander van 11.01-
lektieve voorzieningen. Zij ver-
ruimen het gezichtsveld van het
individu, de toegang tot de uni-
versiteit wordt voor studenten
uit lagere inkomenskategorieën
gemakkelijker ( dit heeft de
praktijk uitgewezen ).

Kollektieve voorzieningen heb-
ben een hoger rendement ( wat de
verbruiker ten goede komt ), zij
hebben een prijsdrukkend effekt
op de privésector in de stad.
Verder zijn kollektieve voorzie-
ningen, als ze eenmaal verwor~en
zijn, niet gemakkelijk af te
pakken.

Noch' m" mogen we niet voorbij-
gaan aan de nadelen van de huidi-
ge homes en restaurants, die veel
eer kazernes en vreetfabrieken
zijn. Het sociaal kontakt wordt
daardoor niet bevorderd. Vereen-
zaming komt onder de studenten
veel voor. Veel studenten verkie-
zen ten andere op kot te eten, en
samen een huis te huren bv.

Gratis onderwijs is evenwel een
juiste eis. omdat dit alle stu-
denten tegelijkertijd op dezelf-
de voet stelt.

Studieloon

De eis voor studieloon is zo oud
als de moderne studentenbeweging.
Reeds in '21 stelde een Neder-
landse professor deze vorm van
studiefinanciering voor. In de
jaren '60 ging geen congres van
VVS voorbij of het studieloon
werd als een belangrijke eis van
het studentensyndikalisme nage-
streefd. De term •studieloon , is
een geladen term en veel mensen
verkiezen "toelagen", ·onkosten-
vergoeding" of ~levensminimum·.
Deze loon-eis betekent dat de
studenten moeten beschouwd wor-
den als jonge intellektuele ar-
beiders. Als we het studenten-
syndikalisme zien als een onder-
deel van de strijd van de arbei-
ders voor ontvoogding en zelf-
beheer, dan is het studieloon 'n
rechtvaardige eis. Studieloon ka-
dert in een demokratische unief,
die opgehouden heeft ten dienste
te staan van Kapitaal en Staats-
apparaat. Vroeger was de unief
een "minaret" in het "dorre
landschap" ( cfr. onze Neder-
landse kamaraden ). Als stude-
ren een maatschappelijke beteke-
nis heeft ( dwz. geen luxe meer
is ), lijkt een vergoeding voor
gepresteerde arbeid gerechtvaar-
digd. In '65 voegt VVS daar aan
toe: "Des te moer gerechtvaar-
digd doordat het de student de
nodige zelfstandigheid zal ver-
schaffen. "-. ~ ---

Het studieloon biedt de student
de noodzakelijke materiële zeker
heid. Zo wordt hij een zelfstan-
dig denkend en levend mens ipv.
een afhankelijk, onmondig wezen.

Hoe wordt het studieloon bere-
kend? Wel, men neme het gemid-
delde jaarlijkse studentenbudget.
Twee jaar geleden was dit volgen
de Sociale Dienst van de RUG
109.000,-BF. Voor dit jaar houdt
de Leuvense Sociale Onderzoeks-
werkgroep een enquête over de
kosten van studeren aan de Unief
en het NUHO.

n de k.....I.?

Wie zal dat betalen?
Twee antwoorden:
1) Het kost helemaal niet zo vee
2) Het geld is er.

Studieloon voor 100.000 studen-
ten ( er zijn er nu over de
60.000 ) zou aan 109.000,-BF per
jaar een bedrag van 10,9 miljard
kosten. Nemen we daar NUHO-stu-
denten bij, dan komen we aan een
'bedrag van ca. 35 miljard.
Als we zien dat het kaoitaal
jaarlijks voor 140 miljard be-
lastingen ontduikt, dan zeggen
we: dat kan er wel vanaf. Het
geld is er, we moeten het maar
halen. Verder hangt alles af van
de prioriteiten die de'overheid
stelt. Zolang men F-16 ( 35
miljard BF?), Heli-Hawkraketten
(5-7 miljard?), prestigeprojek-
ten (als 's Lands Feest: 300
milJben ), belangrijker acht dan
de mens zelf, gaat het mis in
dit apeland. De eisen om studie-
loon en gratis onderwijs zijn
dus niet los te zien van onze
kritieken op het kapitalistische
ffi6atschappijbestel ••

V.V.S.

,
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HOE KUNNEN WIJ DE DEMOKRATISERING
VAN HET ONDERWIJS BEREIKEN ?

verdedigen de "demokratieemnq van hst onderoi.ie", Dit houdt twee
in.

is hst beLangrijk dat de Lagere bevolkingsklasse als klasse
recht en de mogelijkheid moet hebben haar kinderen hoger ondeI'Wijs

volgen. Bij dit aspekt leggen wij de klasse-ongelijkhsid

is hst echter nodig een antwoord te bieden op een probleem~
in 19?0 werd gesteld door de arbeidersbeweging~ maar nug nog

Ionve~erlijk geldt~ namelijk: "...Gaan we onze kinderen laten door-
tramen naar de vetst betaalde en ten onrechte hoogst sociaal gewaar-

beroepen?" (De Gids op Maatschappelijk Gebied~ 19?0~ p.953~ cit
in: VANDEKERCKHOVE~ L.~ HUYSE~ L. In de buitenbaan~ p.1?). Wij zullen
onder de (toekomstige) studenten en afgestudeerden de diskussie moe-
ten lanceren:
"Wat na de studies? Stellen wij ons in dienst van de lagere bevollcinqe
~sse~ of steLlen wij onszelf voorop en vallen wij de sociale onge-

'Lijkheid dus niet aan?". Wij kanten ons tegen het feit dat afgestu-
deerden werken en denken voor eigen profijt en in het voordeel van de
ImachtsQroeDen in onze samenleving en zich boven het ge~ne vnlk ver-

betekent dit nu konkreter? Vooreerst zouden de verschillende fa-
teiten en afdel.inqen kunnen uitwerken IJat zij verstaan ander "zich

in dienst van de werkende mensen stelten". Wat betekent dit voor een

Ipedagoog~ voor een landbouwingenieur~ voor een advokaat ..• ? Een paar
euaaeetriee : mensen die werken in .l.Jetswinkete ~ pedagogen die aan laag

werken in sociale voorzieningen als JAC~ architekten in buurtko-
~ landbouwingenieurs die werken aan gezonde landbouw~ fysici

onderzoek weigeren te doen voor kernenergie ...
•Anderzijds - en dit is niet minder belangrijk - heeft: de student onder

studies reeds de taak na te denken over dit kontakt met de wer-
mensen. Reeds onder zijn studies moet de studentenmassa soli-

kunnen zijn met hen en dit op een daadwerkeLijke manier.

De vraag is nu hoe wij dat zullen verwezenlijken ...

1) De toegang tot de unief.

De kinderen uit de lagere be-
volkingsgroepen komen voor een
hele reeks drempels te staan: fi-
n8nciëel, kultureel, psycholo-
gisch, •..De doorstroming z8l
slechts optimaal verlopen als de-
ze drempels verdwenen zijn. Oe

ta van de· bevolkingsgroepen
ondera8n de maatschappelijke lad-
der is er de oorza8k van dat zij
8ls klasse op aLle vlakken ach-
teruit gesteld zijn t.a.v. de ho-
gere klassen. Dit betekent dat de
drempels tot het onderwijs pas
zullen verdwijnen in een demokra-
tische samenleving, waar de lage-
re klassen niet langer achteruit
gesteld zijn. D8ar zijn we nog
lang niet aan toe?!

Dit betekent echter niet dat we
de appel verder moeten laten rot-
ten. Welke real ietr'eche eisen
kunnen we stellen, binnen de hui-

samenleving en met het be-
lang van de werkende mensen voor
ogen?

financiële drempel kan wegge-
rkt worden door gr8tis ander-
s via de uitbouw van gr8tis

en/of goedkope kollektieve voor-
zieningen. Dit zal de lagere
klassen minder afschrikken om

de universiteit te komen en
zal bv. de psychologische drem-
pel verlagen. Over andere zaken
hoeven we ons echter geen illu-
sies te koesteren. Aan de gege-

nheid d8t kinderen uit lagere
en meer "zittenblijven" kun-

n we weinig doen.
"Zolang onde~ijs functioneert

binnen een bepaalde maatschappe-
lijke orde en zolang sommige ka-
tegorieän machtiger zijn en meer
belang hebben bij de handhaving
van de maatschappelijke orde dan
andere, is het uitermate naief
te veronderstellen dat het on-
derwijs fundamenteel kan anders
zijn dan het in feite is en tot

n fU'1dal)lenteelandere priori-
teitenkeuze k8n komen dan thans
in de werkwijze, het leerplan,
etc. tot uitdrukking komt."
( VERVaaRT C.E.,OndeI'Wijs en
maatschappij. 19?5~ p.103 )

2) Aan de kant van de werkende
mensen.

i) In de akties stelt zich dit
probleem regelmatig en dit onder
konkrete vormen ( bv. neen aan de
programmawet ). Het is een belang
rijke taak voor de sociaal-afge-
vaardigden, mensen uit politieke
verenigingen, hierover de dis-
cussie te lanceren via een hele
reeks aktiviteiten: volksvergade
ring, alternatieve lessen •.•Het
heeft geen zin een ordewoord
rond een band met de werkende
mensen erdoor te willen krijgen,
zolan~ we de studenten daarvan
hetbelang niet hebben uitgelegd.
Door dit thema stelselmatig en
stap voor stap bij de studenten
ter sprake te'brengen, door kon-
krete voorstellen te doen, zul-
len t81 van studerenden een (po-
litieke ) stap-vooruit zetten.
Het is duidelijk dat we dringend
moeten zoeken naar een resem mo-
gelijkheden om een daadwerkelij-

ke band te sctu .open met de wer-
kende mensen.

ii) Een aantal sociale studenten-
voorzieningen kunnen een speci-
fieke rol spelen.Een voorbeeld:
Zou de jabdienst er niet voor ku~
nen zorgen dat studenten tijdens
de vakantie kunnen gaan werken ir
een fabriek. ( Nogal eens peiora-
tief "sociaal toerisme" genoemd
). Velen eisen meer praktijk in
hun opleiding ( als ingenieur,
psycholoog ••. ), kanten zich te-
gen het wereldvreemde karakter
van het onderwijs. Anderen stel-
len zich vragen rond de arbeids-

iv) De vraag stelt zich ook of
we deze doelstelling kunnen bere!.
ken door de inhoud, de methode •..
van het onderwij s te varendr Iren.
Wij zouden zeggen JA maar niet
in de eerste plaats. Laten we
nogmaals Vervaart aanhalen: Deze
attitudeverandering -van het
zich in dienst stellen van de
werkende mansen- is "niet-Zoute.'!'
een intellektueel procea~ dat
zich los van de maatschappelijke
werkelijkheid in de mensen vol-
trekt~ hst is een proces dat
zich tussen mensen afspeelt en
gewoonLijk betrekking heeft op
gevoeLens en overtuigingen die
mensen niet heLemaaL voor niets
er op na houden. Ze zuLlen ze
ook niet vo('r niets veranderen~'
( VERVOORT C.E.~ )p. cito p.86).
Ter gelegenertijd wordt binnen
de studentenbeweging de idee van
"kritische unief" binnengebracht.
Dergelijke eis kan echter gemak-
kelijk ingekapseld worden door
de machtsgroepen die hun hand
boven het onderwijs houden ..•zo-
lang de studenten zich maar niet
a8n de kant van de werkende men-
sen gaan opstellen.In Nederland
bv. vormen kursussen rond het
marxisme een belangrijk onder-
deel van de opleiding in de poli-
tieke wetenschappen. Oe afgestu-
deerden blijven echter over het
algemeen grote kleinburgers. Wat
zien wij dus? Als men niet ver-
trekt V8n de sociale ongelijk-
heid in het onderwijs en de vraag
niet stelt naar de houding en de
plaats van de afgestudeerde tav.
de lagere klassen, leidt de verwe-
zenl1j king van deze eis onvermij -
delijk naar een nieuwe'elite van
progressieven'en 'kritische men-
sen' die hun tijd doorbrengen met
het bestuderen van linkse litera-
tuur van Marx tot Marcuse, zon-
der ook maar één stap dichter
bij de werkende mensen te komen.
Naast het feit. dan inhoudelijke
eisen gemakkelijk ingekapseld
kunnen worden, stelt zich het
probleem dat ernstige inhoude-
lijke wijzigingen op onoverkome-
lijke weerstand zouden stuiten
bij het grootste deel van het on-
derwijzend personeel, dat er
toch n~et kan 'verdacht' van wor-
den banden te hebben met de wer-
kend'e mensen e!l...erbekommerd om
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situatie ...Laten we daarop inpik
ken en dat aanmoedigen, hoe va8g
de motieven ook mogen zijn.
Sociale R8ad kan met die ..n .en
in samenwerking met andere groe-
pen voorbereidende vergaderin-
gen houden, waar het probleem
van de band met de werkende men-
sen konkreet ter sprake komt.

iii) Andere initiatieven: denken
we maar aan de studenten genees-
kunde en verpleegkunde die onder
de vakantie naar Libanon trokken
om in de vlUChtelingenkampen te
werken.

te zijn. Men zou 81s het ware de
ganse maatschappij met al haar
instellingen op haar ~op moe~en
zetten om deze wijzigingen door
te kunnen voeren. ( We kunnen on
anderszijds wel eens afvragen of
het niet juist is alleseens op
zijn kop te zetten , om een de-
mocratische maatschappij te be-
reiken?- ).,,- - - '.
Dit wil weerom niet zeggen dat w
de peer verder moeten laten rot-
ten. Als we op inhoudelijk vlak
eisen stellen, veranderingen wil-
len, dienen we te vertrekken van
het criterium: In hoeverre zal
dit ons toelaten onze opleiding
( beter ) in dienst te stellen
van zij die het het meest: nodig
hebben?
Enkele voorbeelden van eisen:
-EHBO-kur' ussen in de kand. van
Geneeskunde.
-ProjektoncJerwijs pedagogie:
1ste licentie: training in vaar-
digheden
2de licentie: praktijk in de vak-
bond, buurtwerk, jongerenorgani-
saties
-Lessen over de arbeidsomstan-
digheden, over het marxisme ...
( Het reeds aangehaalde voorbeel
van Nederland toont ons dat dit
niet voldoende is. We moeten de-
ze mogelijkheden aangrijpen om
wantoestanden in de arbeidssitu-
atie aan te klagen, om arbeiders
eisen te ondersteunen. We moeten
kunnen verkrijgen dat niet de
prof 1n de eerste plaats het vak
geeft, maar studenten en arbei-
ders, waarom niet tenslotte? )

We zijn tegen verzwaring van de
programma's, tegen verhoogde exa-
mendruk. We stellen: een korte;
goede en praktijkgerichte oplei-
ding. Geen vakspecialisten maar
mensen die hun kennis weten in
dienst te stellen van de lagere
bevolkingsgroepen.

Noot: de voorbeelden en eisen
zijn niet uitgewcrkt~ wat ook
niet de bedoeling IJaB. Het is be
Langrijk het volgende als leid-
draad te nemen bij het werken
alternatieven: aan welke kant
gaan we staan: aan die van de ho
gere klassen~ of aan de kant van
de werkende mensen? •



Het recht op
wiJs is geen

onder-
kado

Het recht op onderwijs staat
niet los van de maatschappij
w~arin wij leven. Dit recht is
niet ontsproten uit de karita-
t1eve of humanitaire zielen van
de opeenvolgende onderwijsminis-
ters, maar uit keiharde nood-
zaak.
Toen in 1921 voor het eerst
beurzen werden gegeven voor het
sekundair en technisch onderwijs
was dat omdat het kapitalisme op
dat moment behoefte had aan ge-
schoolde arbeidskrachten. Kamiel
Huysmans zei toen in het parle-
ment: "vous trouviez que l'ou-
vrier en savait toujours assez:
VOUB vouliez avoir de la main-
d'oeuvre à bon marché. Pendant
un demi-si~cle~ vous avez~ par
~go!sma de classe~ arrêté la
diffusion de l'instruation et~
un beau jour~ vous avez át~ sub-
merg~s. les conditio7ls nouvelle
dcmandent des ouvriers quali-
fiás •.. ". (Annales parlementai-
res, 1913-1914, pag. 127-128l.
Hetzelfde gold na W.O. 11: het
kapitalisme had toen nood aan
hoog-gekwalificeerd personeel
om de ekonomie terug op gang te
brengen: Daarom kwamen er o.a.
studiebeurzen voor universitai-
ren in 1954.
Samen met de druk van de arbei-
dersklasse in deze periode zijn
het die faktoren die d8î-burger1j
ertoe gedwongen hebben de uniefs
open te stellen voor de arbei-
dersklasse.

Het kapltallsm
krisis

Is In

Momenteel bevindt het kapitalis-
me zich in een diepgaande krisis.
Dit heeft volgende konsekwenties:
- het patronaat heeft steeds min-

der hooggeschoold personeel van
doen.

- bovendien geeft het patronaat
steeds minder uit aan diensten
voor het volk om haar eigen
winsten veilig te stellen.

Resultaat: er zijn minder uni-
versitairen nodig.
Tindemans schreef in zijn rege-
rings verklaring hiermee reke-
ning te zullen houden: "De rege-
"ing zal onverui ild alles in het
IJerk stellen om het hoofd te bie-
den aan de huid::ge ekonomieche
problemen: .... ().a.J concrete
maatregel. 'n n- men om het onder-
LJijs en de beroepsvorming aan te
passen aan de eisen van het
iaal-ekanomiech Zeven." (7.6.77)

Wat zijn die eisen?
- minder universitairen
- wat nog nodig is aan universi-

tairen opfokken tot trouwe die-
naren van het kapitalistisch
uitbuitingssysteem.

En dit past de regering toe.
1. Door haar intenties om de stu-
diebeurzen af te schaffen en e-
ventueel te vervangen door le-
ningen poogt ze de arbeiderskin-
deren, de kinderen van kleine
middenstanders en boeren van de
universiteit uit te sluiten om
deze te herschapen tot het ter-
ritorium van haar eigen kinde-
ren. Op die manier maakt zij de
arbeidersklasse tot het slacht-
offer van haar eigen krisis door
de arbeiders o.m. het recht op
onderwijs te ontnemen.

GRATIS ONDERWIJS

2. Bovendien poogt zij door het
s~steem van de terugbetaaIbaar-
heid van studieleningen - en de
daarmee verbonden noodzaak om
hoge weddes te verdienen - de
intellektuelen ertoe te verplich'
ten hun kennis en bekwaamheden
in dienst van de burgerij te
stellen. Hiermee vervult zij de
hartewens van de vertegenwoor-
diger van het Belgisch patronaat
PULLINCKX:" ...una connerion
plus grande et plua rapide entl'
lec b6soin du marcM et la 1'6-
cherche ... " (B.2000, nr 4, 1976)
en rektor FORIERS (ULB) zegt:
"...nous défendonc l'idée ä'un
renfareement: da la l.iaicon in-
dustrie - université ... " (La
Libre Belgique 3.10.77). Met die

nauwere band dat die vertegen-
woordigers van de burgerij willen
tussen industrie en universiteit
bedoelen ze in wezen de band
tussen de universiteit en de ma-
nagers van de industrie: het pa-
tronaat.

klasse wil verdedigen. Omdat
inzake de sociale sektor het
objektieve belang van de arbei-
ders op dit moment gratis onder-
Wijs is, ondersteunt M.L.B. ie-
dere eis, om welke redenen lan
ook, die gaat in die richt~ng.

Ijs, hoe
moet dat er uit zien ?

80.000 fr onmiddeZl.ijk.
Om tegemoet te komen aan de stij-
gende studiekosten dienen de
beurzen opgetrokken te worden
tot 80.000 fr voor iedereen.
Nochtans opteert M.L.B. voor
gratis kollektievo voorzieningen
eorder dah voor uitgebreide
beurzon, doch dat is niet van
vandaag op morgen inlosbaar als
eis. In afwaChting dienen op
Zijn minst de studiekoston ge-
dekt te worden voor alle studen-
ten.

De wens.n van de
arbeiders ziJnonver-.
zoenbaar met de poli-
tiek van de burgeriJ

Tegenover de politiek van de bur-
gerij staan de wensen van de ar-
beiders. Oe arbeidersklasse stelt
tegenover de maatregel van Tinde-
mans & Co dat hun kinderen recht
krijgen op gratis onderwijs. Ver-
mits ze het zélf niet kunnen be-
talen. Bovendien wensen de ar-
beiders dat de afgestudeerden
zich niet ten dienste stellen
van hun patroon om hem te helpen
uitbuiten of zich spiegelen aan
het voorbeeld van WIJNEN om het
geld uit hun zakken te jageQ,
maar dat -ze de mogelijkheid heb-
ben om hun belangen te verdedi-
gen en aan hun zijde te staan
in hun strijd tegen do burgerij.
M.L.B. is de studentenorganisa-
tie van AMAOA, die de fundamen-
tele belangen van arbeiders-

Waarom zijn kollektieve voorzie-
ningen beter dan beurzen ?
- zij verruimen het gezichtsveld
van de studenten: van een indi-
viduele noodsituatie als arbei-
derskind wordt het opengetrOkken
tot een kollektieve noodsituatie.
- kollektieve voorzieningen heb-
ben een hoger rendement dan in-
dividuele.
- zij hebben een prijsdrukkend
effekt t.o.v. de privé-sekt r.
Individuele voorzieningen daar-
entegen leveren de student over
aan de willekeur sn de winst-
honger van privé-ondernemingen.
- eenmaal verworven zijn kollek-
tievo voorzieningen niet zo ge-
makkelijk af te nemen door de
staat als individuele voorzie-
ningen. Oe investeringen erin
gedaan zijn niet te rekupere-
renl bij de afbouw treedt het
personeel als bondgenoot op.
enz ...
- kollektieve voorzieningen ver-
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ruimen de toegang tot de uniefs:
een dure universiteit met hoge
toelagen blijft in de ogen van
de arbeiders duur; een goedkope
universiteit met lage indiVidu-
ele toelagen blijft voor hen
goedkoop.

IS HET NIET ONRECHTVAARDIG DAT
KINDEREN VAN DE BURGERIJ EN KIN-
DEREN VAN ARBEIDERS DAN EVENGOED
VAN GRATIS ONDERWIJS ZULLEN GE-
NIETEN EN VANWAAR ZAL HET GELD
KOMEN ???

Is het een utopie om dat nu te
vragen ? Maken we een kleine be-
rekening en kijken we hoeveel
dit b.v. zou kosten voor de ne-
derlandstalige universiteiten~

nu ~rijgt ongeveer één vierde
van de studenten de gemiddelde
som van 33.000 fr, hetgeen de
Staat 7!14 miljoen fr kost.
80.000 fr voor alle studenten
brengt ons op de som van 8 mil-
jard voor de nederlandstalige
universiteiten.
Van waar kan de staat het geld
halen ?
1. Door ernstige b.'strijding van
de fiskale fraudp. In 1975 be-
droeg de fis kale fraude 101 mil-
jard; de regering schreef in
haar programma dat ze de fraude
zou bestrijden voor 7 miljard.
In 1976 bedroeg de fraude 123
miljard; de regering meldde in
haar programma: bestrijding 7,5
miljard. Vor.ig jaar bedroeg de
fraude 139 miljard; in het Eg-
montplan schreef de -regering 7
miljard in. In 1978 zal de frau-
de 146 miljard bedragen en de
regering zal ze bestrijden voor
9 miJjard. In de laatste 4 jaar
liepen de belastingontduikers
dus al met 477 miljard weg, zon-
der dat de regering er iets aan
deed. En wie zijn die ontduikers?
Bekijken we de personenbelasting:
Oe kleinste belastingbetaler be-
taalt 0,2 \ van zijn belastingen
niet. Als we de belastingbetalers
indelen in tien kategorieën met
de kleinste onderaan en de groot-
ste bovenaan, dan zien we dat de
vijfde (middelste) kategorie
al 4,0 \ van zijn belastingen
niet betaalt; dat de negende (dus
bijna de grootste) al 7,2 \ niet
betaalt en de tiende (de groot-
ste) lief8t 63~2 I van zijn be-
lastingen niet betaalt~ dus de
grote kapitalisten van België.
Laat die hun belastingen betalen
en er i~ ruimschoota genoeg. (Cij-
fers prOT. FRANCK).
2. Door belastingen ~p het groot-
kapitaal. Volgens de wet mag nooit
meer dan 50 \ van het inkomen naar
de belastingen gaan. Iemand die 10
_miljoen verdient moet nooit meer
dan 5 miljoen aan de belastingen
afstaan. Zo worden de rijken be-
schermd. Baron VAN HOUTTE bekent
nochtans in zijn rapport aan de
regering dat, moest men heel het
inkpmen boven de 750.000 fr af-
romen voor de belastingen, dit
de staat 40 miljard méér zou op-
brengen ••

M.L.B.



WAAROM ONZE SOLIDARITEIT
MET DE WERKENDE BEVOLKING ?•

a. Waarom?

Oe verschillende groepen die op-
komen voor solidariteit met de
werkende bevolking geven daarvol r
ook verschillende argumenten aan.
Laten wij hier enkele motieven
aanhalen, die in diskussies ver-
spreid kunnen worden en die,
naar ons dunkt, een brede groep
studenten kan aanspreken.

1. Oe verantwoordelijkheid.

Het recht om te studeren verde-
digen wij zomaar niet, omdat het
een recht is. Elke student heeft
de gelegenheid een boel kennis
op te doen. Dat hij zijn verant-
woordelijkheid opneme en die ken-
nis gebruikt, niet om karrière
te maken en hopen geld te ver-
dienen, maar om de mensen op een
bescheiden manier ten dienste te
zijn en zich met hun belangen te
identi ficeren.

Met de redenering "samen zijn we
sterk" moeten wij voorziLhtig
zijn. Akkoord dat velen op die
basis solidair willen zijn met
de lagere bevolkingsgroepen. Een
echte solidariteit bestaat er e-
venwel in zich te identificeren
met de situatie, de problemen en
de eisen van anderen. "Samen zijn
we sterk" houdt dit niet noodza-
kelijk in. Men kan louter uit ei-

gen belang samen met de werkende
mensen op straat komen, zonder
zich ook maar één zier te interes-
seren voor het lot van een werker.
Dit is dan ook een toevallige
band, want wat doe je als de "stu-
diebelangen" nu eens tegengesteld
zijn aan die van de werkende men-
sen? Solidair zijn met de dokters-
kaste die hogere tarieven wil (zo-
als in 1964), de Hitlergroet breng
en daar je als student belang hebt
bij het nazi-regime? Het is een
keus die elke'student uiteindelij
zal moeten makenl

2. Ze zijn meer getroffen.

Oe afbraak van de studiebeurzen
kadert in een politiek van de re-
gering om de krisis af te wente-
len op de werkende mensen. Nu is
zij er in geslaagd door de pro-
grammawet 10.000fr. meer te vragen
per belastingspli=htige. Niet stu-
denten of afgestudeerden worden in
de eerste plaats getroffen door de
·krisis. Het zijn integendeel de
werkende mensen die de riem het
strakst moeten snoeren. Laten wij
er ons wel voor hoeden de houding
aan te nemen van "Och die arme suk-
kelaars, wij moeten hen helpen".
:Oit brengt ons tot het derde
aspekt.

3. All, en de arbeiders kunnen ern-
stige toegevingen afdwingen.

Wij kunnen nu voor of tegen de

"klassestrijd" zijn, het is een
feit dat de arbeiders daardoor en
enkel daardoor hun rechten hebben
verworven en verdedigd. Het alge-
meen stemrecht, verkorte arbeids-
duur, dop en pensioen, ziekenkas.
Dit is hen niet zomaar in de pol-
len gestopt. Vandaag de dag ver-
dedigt de werkende mens met de-
zelfde middelen zijn'werkzeker-
heid, zijn koopkracht, de 36-uren.
Alle andere lagen van de bevolking
- studenten inbegrepen - kunnen
er een voorbeeld aan nemen.

Wij kunnen kiezen tussen een bur-
gerlijk leventje en een engage-
ment ten dienste van. Een arbei-
der heeft niet te kiezen. Hij kan
niet aan de kant gaan staan van
zijn eigen patroon, want dan
schiet hij zich uiteindelijk zelf
in de rug.
Een actueel voorbeeld: het VBO
(patroonsorganisatie) wil geen ar
beidsduurverkorting maar half-ti-
me arbeid. Dit verhoogd in geen
enkele mate de werkzekerheid. Wat
eist de arbeider: 36-uren week:
hij die de krisis veroorzaakt
draait er ook voor op, namelijk
de patroon.

Bovendien, als een arbeider op-
komt voor zijn belang, komt hij
meteen op voor de belangen van
zijn werkmakkers, niet enkel van
zijn eigen fabriek maar van het
ganse land, en zelfs van de boe-
ren, de middenstanders, de stu-

INKOMENSHERVERDEL-ING
Als je inkomensongelijkheid op
die manier bekijkt, aan de oor-
sprong zelf, heb je veel meer ef-
fekt dan met meer of minder beur-
sjes uit te delen I
bijvoorbeeld:
-indexaanpassing in centen i.p.v.
procenten: iedereen 400fr. i.p.v.
2\ opslag.
-dichtdrukken van de inkomens-
waaier naar 1 tegen 5 (verhoud-
ding tussen wettelijk minimumloon
en hoogste salaris)
-sterkere progressieve belastings-
tarieven
-vermogensbelasting

Zouden wij er niet goed aan doen
dergelijke eisen ook openlijk
naar buiten te bepleiten, zodat
wij als studenten (op dit moment
nog een bevoordeligde groep) niet
telkens het verwijt moeten slik-
ken dat wij "op onze privileges
blijven staan", wanneer wij bij-
voorbeeld behoud van de beurzen
vragen?

Indien wij privileges zouden ver-
dedigen zouden wij toch vóór nu-
erus clausus zijn, zouden wij

voor een vette pree zijn ..•

r is overigens al enige tijd een
sterke tendens zichtQaar naar te-
~erkstelling in loondienst (steeds
ij unief-gediplomeerden): le-

raars, uitvoerende kaders in een
bedrijf of een instelling, be-
ambten in de administratie, onder-
zoekers aan de unief of in een
labo, enz •••
et aandeel "vrije beroepen" is

niet bijzonder groot meer.

Leningen aanprijzen onder het mom
van "herverdeling", van "rijken
doen betalen later" is de zaken
omkeren:,
1. Waarom moet je zoveel verdie-
nen?
2. Er zijn er steeds meer die niet
abnormaal veel verdienen met hun
licentiaatsdiploma
3. Leningen seLekteren meer: zo
herverdeel je geen kennis, infor-
matie, macht of inkomen, maar be-
scherm je de privileges van een
kleine toplaag "gelukkigen" die
"kunnen" of "mogen" studeren, zelfs
al zouden ze wat terugbetalen .•.

Onze beurzen verdedigen en uitbrei
den, of een beter stelsel vragen,
is niet tegen herverdeling. Laat
iedereen studeren wat zij of hij
wil en pak tegelijkertijd de-wor-
tels van de ongelijke inkomens
aan!! !
Het beurzenstelsel van 1971 wil
de herverdp7.ing van het inkomen
bevorderen: te rijke mensen krij-
gen niks, hoe armer hoe groter de
·beurs.
Het resultaat is echter pover:
- gering totaal effect, want de
beursbedragen zijn eerder klein.
- vooral de middenklassen genie-
ten beurzen. Voor de lagere groe-
pen bestaan nog heel wat barriè-
res voor het hoger onderwijs (ze
worden vroeger geselekteerd)
- de voornaamste oorzaak van on-
gelijkheid blijft: met veel di-
ploma's heb je een zogenaamd
recht op een hoog inkomen.

Vooral dit laatste aspekt is be-
langrijk: de idee dat studeren
een marteling is die je dient te
vergoeden door veel geld en kar-

?•
rière, kan in feite gebruikt wor-
den als drogreden om de demokra-
tisering van het hoger onderwijs
te stoppen.

denten ...Toen de Athus-arboiders
hun werkzekerheid verdedigden on-
der de grote vakantie, ging het
om de werkzekerheid van alle Bel-
gen en Luxemburgers.

b. Waarom I.v.m. de
studiebeurzen ?

Oe studiebeurzenafbraak valt een
recht aan van de studenten maar
het is nog meer een aanval op de
werkende bevolking. Dit laatste
l"lOet,n wij stellen boven het eer-
ste. Oe studiebeurzen moeten toe-
laten aan de lagere beVOlkings-
groepen om aan de universiteit te
komen studeren.

Oe afbraak van de studiebeurzen
kadert in de programmawet. (Wij
verwijzen hiervoor naar één van
de volgende Veto's. Niet de gro-
te kapitalen worden aangepakt,
maar de doorsnee-inkomens, waar
de meeste mensen toe behoren).

c. Waarom er nu over
spreken?

- veel mensen zijn tegen de kri-
sispolitiek maar komen er nog
niet toe daadwerkelijk solidair
te zijn met de werkende mensen.
.Het is aan ons de taak deze zaak
op een juiste manier en geduldi
te verdedigen.

- Als onze eisen lngewillind
zij n, is het dan wel _
akties stop te zetten? Als op
dat moment de arbeiders op
straat komen zoals in maart dit
jaar, kunnen wij dan afzijdig
blijven toezien?

- Van de houding van de studen-
ten tegenover de werkende mensen
hangt het uiteindelijk af welke
richting de akties uitgaan. Wil-
len wij de geschiedenis herha-
len en onze unief een "bolwerk"
van Hitlerianen laten worden, of
kiezen wij voor een onderwijs in
dienst van de werkende bevolking
tegen de krisispolitiek van de
regering?

Aan jullie de keÛze!.

Dit soort redeneringen bijvoor-
beeld:
- er zijn 7500 universitaire werk
loos, dat mag niet, dus wij moe-
ten minder mensen toelaten: se-
lektie~ numerus clausus~ oriente-
ring.
- eerst studeren op kosten van de
gemeenschap, en dan nog veel geldt- ~

verdienen, dat ze het dan maar
terugbetalen: studieleningen~ af-
schaffing van de beurzen.
- beschermen van privileges door
afsluiten van beroepswegen: ves-
tigingswetten voor dokters, apo-
thekers, notarissen, tandartsen.
Alsof de gezondheidszorg en de
juridische hulp al lang ruim vol-
doende zijn ...

Zouden wij niet een betere samen-.
leving opbouwen als wij alle stu-
dies zo breed mogelijk openlaten,
als kansen tot ontplooiing en
verrijking voor iedereen? Onafge-
zien van wat je daar later mee
doet. Dus niet als vagevuur voor
fikse belongingen.

Moeten wij dan de uniefs niet o-
pen zetten voor avondkursussen~
volwassenvorming?
Moet je dan de inhoud van de kur-
sussen niet breder opvatten dan
'"kennis van buiten leren"?
Kom je zo niet tot meer gelijke
sociale status tussen beroepen en
diploma' s?
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DISCUSSIETEKST IN VERBAND- MET
DE HETZE ROND

STUDIEBEURZEN EN -LENINGEN

De feiten zijn nu wel voldoen-
de bekend. Van regeringszijde
is men sterk aan het werk om
het huidig systeem van studie-
financiering te herzien. De
respectieve ministers van na-
tionala opvoeding spreken van
studieleningenJ het voorstel
van de progremrnawet bevatte in
de artikels 173 en 174 de af-
schaffing van het recht op stu-
diebeurzen .•.
De argumenten die voor een her-
ziening van het huidig stelsel
gebruikt worden zijn velerlei:
-Een veel gebruikt argument
( van regeringszijde ) is het
argument van besparingen die
hoe dan ook niet aan de sociale
voorzieningen zouden kunnen
voorbijgaan. Bekijken we de pro-
grammawet, ze stikt van de maat-
regelen die ofwel voor meer in-
komsten ( alle mogelijke vormen
van belastingen ) ofwel voor
minder uitgaven ( alle mogelij-
ke vormen van besparingen en
besnoeiingen ). Ook de sociale
voorzieningen voor studenten
zijn hiervan het slachtoffer ge
worden. Uit de maatregelen die
de regering neemt, en vooral
uit tegen wie ze gericht zijn,
lijkt duidelijk de intentie

van die regering en haar visie
op het oplossen van de krisis .••
ant daar draait het ullirnde-
lijk rond. Wij zitten met een
ekonomische krisis, we zitten
met zoveel bedrijfssluitingen;
wij zitten met zoveel werklozen,
",e zitten met een mlljarden-
staatsschuld •.•hier probeert de
regering zogezegd iets aan te
doen •.•ieder moet de riem wat
harder aantrekken. Ontleden we
echter wie die "ieder" i~, dan
stellen er zich heel wat vra-
en. Belastingsverhoging KOmt

neer op de middenmoot van de in
komens •.•niet op de miljoenen~
inkomens; het afschaffen van de
studiebeurzen komt neer op de
ensen die ze nodig hebben ••.
iet op de elite-aan-de-univer-

siteit die financieel helemaal
een problemen heeft om te stu-

derenJ verder komen de supple-
entaire belastingen die wel de-
elijk voor iedereen bedoeld

zijn ( zoals verhoging sigaret-
tenprijs, de belastingen van het
-gmontplan ••. ) toch ~Og in hoofd
zaak neler op de lage- en middEln-
inkome~~ •••er zijn in deze groep
u eenmaal meer sigarettenrokers
an bij de bovenlaag die wel-

licht 10\ van de bevolking uit-
maken. De krisis moet dus opge-
lost worden op de kap van ae
werkende bevolkingsgroepen ••.

-En dat er misbruiken zijn bin-
nen het systeem van de studie-
beurzen, is dat een reden om ze
te vervangen door leningen?
Hierbij moet gesteld worden
dat studiebeurzen bedoeld zijn
voor "minbegoede" studenten",
anderen hebben er geen nodig.
Ramaekers zegt nu dat een van de
voornaamste redenen om de bare-
ma's niet te verhogen, en om
studieleningen in te voeren, de
onrechtvaardigheid is die het
systeem binnensluipt, door het
knoeien met de belastingsaangif-

te, de fiscale fraude dus. De
munsen geven een te laag inkomen
op .•.we kompenseren dat dus door
de studiebeurzen te verlagen.
Wat Ramaekers hierbij vergeet
is dat juist bij de lage inko-
mens, die mensen die de beurzen
nodig hebben, de fraude het _
kleinst is, en dat de monster-
fraudering gebeurt bij de hoge
inkomens, mensen die met een
stelsel van studiefinanciering
geen uitstaans hebben. Het af-
'bouwen van dit stelsel om die
redenen discrimineert dus nog-
maals de lage inkomensklasse.

-En het argument dat de studen-
ten studeren op de kap van de
maatschappij, op de kap van de
werkende bevolking, en later dan
nog een ferme carrière uitbouwen
en veel geld verdienen, is dat
dan een reden om studieleningen
in te voeren?
Vooreerst vertrekt men bij deze
redenering vanuit de visie dat
het inderdaad veroorloofd is na
de studies zoveel geld te ver-
dienen en de opleiding en ken-
nis juist maar ten dienste te
stellen van zichzelf om een ste-
vige carrière uit te bouwen en
zichzelf te verrijken. Dat de in
vestering van de maatschappij in
studenten_ook~achteraf_ten goed
moet komen aan die maatschappij
kan er bij velen precies niet in.
Het is uiteindelijk toch maar
juist dat de student zich inzet
om ieders maatschappelijke situ-
atie te verbeteren.
Ten tweede maakt het invoeren
van leningen het die mensen die
zich willen inzetten in het vo-
luntariaat practisch onmogelijk
van dat belangeloos te doen, er
moet immers na de studies nog
een vrij zware lening afbetaald
worden .•.

Wat vinden wij bovendien nog
van een invoering van een sys-
teem van studieleningen?
Aan studieleningen zijn verschil
lende negatieve kanten .••
--Vooreerst verhoogt dit sterk
de sociale selektie naar het
hoger onderwijs toe. Dit bete-
kent konkreet een aantal ( in
hoofdzaak financiHle ) handiraps
voor de studenten uit minderbe-
goede milieu's. Een lening aan-
gaan om te kunnen studeren bete-
kent voor de ouders in kwestie
een serieus financiêel risico.
De financiêle drempel die door de
wet van '71 voor een stuk was
weggenomen, wordt terug ingevoerd
De universiteit zal weer een eli-
teschool worden •••
Lenen is geen lachertje. Als men
weet dat juist in die minbegoede
milieu's de afgestudeerde kinde-
ren, in zo'n drie kwart van de
gevallen, nog één à twee jaar
voor hun ouders werken •.•In het
geval van leningen zullen die
kinderen, voor de staat moeten
werken, in plaats van hun ouders
er financiäel weer een beetje bo-
venop te helpen. Vele ouders zul-
len hun kinderen dus niet meer
naar het hoger onderwijs kunnen
sturen.
--Ten tweede verhoogt het systeem
van leningen nog maar eens de

studiedruk. Studieduurverlenging,
programmaverzwaring, kursusuit-
breiding, verzwaard examensysteem
••.hebben tot hiertoe voor een
serieuze druk op het studeren ge-
zorgd. De bijkomende last ( Ra-
maekers spreekt van 100.000 BF
per j~ar ) van een lening van een
half milJoen, zal de vrees voor
mislukken en de studiedruk nog
doen toenemen.
--Ten derde komt door het invoe-
ren van leningen de vrije studie-
keuze in het gedrang. Studenten
zullen wel twee keer nadenken
voor ze aan een opleiding begin-
nen die naar een beroep leidt
dat niet erg lonend is, of na de
studies nog een lange stage
vraagt. Men kan het zich in dat
geval immers niet veroorloven na
de studies met een klein inkomen
te zitten .•.
--Ten vierde wordt de kloof tus-
sen intellectuelen en werkende
bevolking groter. Afgestudeerden
moéten immers loon vragen. Genees
kunde zal een dure zaak blijven.
Advokaten zullen hun imago en
hoog loon behouden en versterken.
Alternatieven als dokters die wer
ken aan terugbetalingstarieven
( gratis geneeskunde ), advokaten
in wetswinkels, pedagogen en psy-
chologen die werken binnen de so-
ciale~_sektor_in instellingen,
Jeugdklubs •.•zullen dit niet meer
kunnen doen tegen een laaç inko-

men. En anderzijds zullen juist
die instellingen of die meestal
hulpbehoevenden ( zieken, mensen
met rechtsproblemen .•. ) het gelag
van het systeem van leningen moe-
ten betalen.

t stellen wij hier tegenover?

Ten eerste eisen wij dat er niet
geknoeid wordt met sociale ver-
orvenheden. Studietoelagen zijn

een recht dat moet behouden blij-
ven. De loonbarema's moeten geïn-
dexeerd worden.
Ten tweede eisen wij van de rege-
ring dat zij de problemen aanpaKt
waar ze zitten.Fiscale fraude
moet aangepakt worden, in plaats
van zoiets proberen te verdoeze-
van zoiets te verdoezelen' langs
studieleningen om. De hog~ kapi-
talen moeten belast worden, in
'plaats van de krisis af te wente
len op de lage- en

Gaat onze unief niet
de verkeerde kant op ?
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VERDEDIG HET RECHT
OP STUDIEBEURZEN.

NAAR EEN
EENSGEZINDE,

•

WIL JE OOK EEN GEWONE VETO LEZEN...

ADRES: (waar je VETO wil ontvanpenl

naam residentie/huis: ....•.....................•.......••..•..

straat: •••........••....•.•.......... nr bus ••.•.•.. (1)

postnwrrner: gemeente: •.•.•................•.....•....

STUDIERICHTING: .........•..................•..... jaar .

a betaalde 200 fr voor een abonnement op VETO jaargang 4 (2)

o betaalde 150 fr voor een abonnement op Veto jaargang 4, samen
met 200 fr voor een steunkaart van Kultuurraad. die de houder
recht geeft op rsduKt1s voor oktlvltsltsn door Kultuurraad
georganiseerd. (2)

o per overschrijving 0 cash (2)

datum: ...1 ...1... handtekening abonnee: ..........•........

Indien je stort via een bankrekening die niet op jOUlJ naam staat en/of
niet op het adres Llaa1' je VETO Lril ontvangen, Lril je dan a.u.b, bij-
gaande gegevens invullen en mee opsturen. Dit om vergissingen te voor-
komen, en te verhinderen dat je VETO niet zou krijgen. Dank je.

Oe storting gebeurt op het bankrpo~t)rekenllÎgnunmer ...-.........

.- - - - - - - - )G - - - - - - - - - - --I
ABONNEMENT VETO JAARGANG 4 (1977-1978)

(invullen in hoofdletters a.u.b.)

NAAM: ....•......................•........•............•...•....

• I

Misschien is dit je eerste kennismaking met VETO. Zoals in het editori-
aal vermeld, is dit een speciaal nummer. Maar een normale VETO bevat
allerlei artikels en rubrieken over diverse onderwerpen die een student
maar kan interesseren.
Wil je dat met je eigen ogen zien. kan dat: kom eens langs op ons se-
kretariaat of schrijf een briefjelkaartje voor een gratis proefnummer.
Wil je dadelijk. of na kennismaking. een abonnement. vul dan bijgaande
strook dUidelijk leesbaar ln; breng het binnen op ons sekretariaat of
stuur het op. Je kan ofwel direkt. ter plaatse. cash betalen. of storJ I

ten via de bankrekening 001-0561677-26 van de Algemene Studentenraad,
E. Van Evenstraat 2 d (lste verd.) 3000 Leuven. ons adres. Vul op de
overSChrijving ook duidelijk de reden van betaling in.
We verwachten je.

(administratie

(1) voor het geval je in een huia/blok woont met verschillende
brievenbussen.

(2) in het c1'rkeltje'aanduiden wat voor ~M van toepassing 'e,

op naam van: ..................•........•.....................•......

adres: straat. nr. . .

postnummer ..•...... gemeente .

a -. I


