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numerus cïausus
voor stuCienten *

eLKE JONliûfE; IIEEfT RECH'I' OP EE.
MAXIMALe ONTPLOOIING VAN ZIJN IIITELLEK-
TUEU KAPACITEITEN, VOOR ZOVER DE FJ.VAN-
CIELE DRAAGKRACHT' VAN or GEMEENSCHAP
HET TOeLAAT."

Jij. die dit le .. t. haal driemaal diep
adem. juich en wees gelukkig I
Je behoort denkelijk tot de laatste
lichtin, waarvoor de universiteit zijn
Iluizen wijd open heeft ,ezet. Binnenkort
zullen nog Ilechts Ichotbalken ".'thu
nioratalent dOorsallen.
Eerlt in ,eneeskunde. ~ar niet alleen
in ,eneelkunde. Staatssekretaris Geens
verwees in zijn betoog immers uitdrukke-
lijk naar Nederland. 0001' zijn OOk andere
Itudierichtin,en die veel geld kOIten aan
de ,emeenlchap. of die weinig toeko

,elijkheden bieden. o,esloten° . Oit is
onder meer het ,evol voor alle madisChe
en paramedilche studies. voor Nederlands.
En~'lI. ,eschieaenh en lithon.UJkei
opvoedin,. Om voor zulke &tudierichtin,
in oonmerkin, te komun. moet je eerst en
vooral hond wer~en (je moet in je laatste

niorajoor 75 \ halan). moor ook vael
eluk "-bIlan (811.er teveel zijn wordt er

eenVOUdicwe, ,eloot).
In Bel,1I waet ..n het nog niet ,coed : ".n
i. het sy.tee~ noc aan het uitproberen.
el blijkt dot ~n wil komen tot een soort
tered.jnkoersen voor de verschillende
universitaire .tudierichtingen. Er blijkt
immers een overproduktie von universitaire
diploma'. te bestaon.

"T.recht 'Omagt ".n .ich af of CÜI .ocial.
IIl'a4gnaar onCÜlMj., .oal. CÜI" tot uit-
dzou1cJcingIcoI!1t in gl'Oei..nCÜI• tudentenaa,,-
tan.n, wl o....,...n.tel!1t ....t CÜI beho.ft.n
uan CÜI _techappij in haal' huidig ont-
~lcJuling •• tadiWll. spontaan r-ij.t hi.rbij
het .pookbeeza op uan a. inteZZ.lctuel.
wrkloo.h.id uan a. dt~tig.~ jaNn.~
(Bonte. E. Ven Bie.en. Oe intellectuele
arbe1dslllllrktven nu en moraen)
Oe ,roei van de studantenbevolkin, na de
tweede weralOoorlo, heeft inderdaad alle
pro,nosel daaromtrent tot ver,eelda his-
tori.che dokumenten ,eMllakt. Oe steeds
Iterker aanzwellende stroom van Itudenten
was het retorilche ontwoond 00 de toe-
nemende industrieel-ekonomische expansie.
Het onderwijl was en 11 nu oo~ noc duide-
lijk af,lltemd op de IkonomilChl conjunk-
tuur. 0001'olllrili financiill en socioll
Illlktilmechonilman problren dl machthebbers
Ituds tot ean apUmol1 vendeUn, van de
arblidlkroChtln te komen

moeten tin alle!,!prijze veminderen
dot het fundamentele recht van ieder mans
om zijn bekwaamheden zoveel mogelijk te
ontwikkelen. beperkt wordt. Mansen die de
~odi,e.intell.ktuele en morele capa-
citeiten bezitten om zich all ,en..sheer
voor zijn medeman~ in te zetten. molen
niet we,geselekteend wondon op bosil van
twijfelachtige kriteria.

Oe demokrotilering von het hoger onderwijs

0. ver,el1jkin, ....t de darti,er Jaren 11
dan ook niet 'lukr06k ,ekozen. Oe vette
Jaren lijken finaal voorbij. Dleffe
Ipreekt van loonstop. Geenl (en Oe Somer)
van Itudentenstop. Het ,enaelherensyndi-
kaat Wynen (dat door Gaans vooraf ,eraod-
plee,d was' laat noc een .tap verder :
~E~ ".,.t ooIc •• n .oo~ ..... tiging...,.t
koNn .oal. IIOO~ CÜI apothek.~", dlUI •• "
wt di ... gt : .o ..... l dokteN p.~ .tad
of 1'.1' g~.t.n (Aktueel. 21 o~tOber
19 uur)

Het is belon,rij~ te onderloe~an vanuit
welke socio-professionala milieus de stu-
denten naar de unilf komen. Indien alla
milieus eon bod komen. is de KUl wal de,e-
lijk demokratisch in,ericht. Ean studen-
tenstop zou den ook ,ean banadeling zijn
van ean of andere lociale laag.
Hat laatste ondarzoek hiaromtrent werd
dOor Oelennoo gedaan. Hij boaeart zich op
ciJfars ven 1966. Man verzakart echter dot
deze cijfars nog steeda representatief
zijn.

PARTICIPATIE -Ir~0E~Er4PER SDC IO-PROFESSIO-
LE KATEGORIEEN EN PER A~"IEJAARHet demokrathch recht op onderwijs

~o. ni.t .0 l'OO.kl.ur-i~ balans van de
huidig. arbeia.lrlarlct IIOI'IlJt g.en pl.idooi
IIOO~ int.llektlMlel Malthu.iani.""" noch
.en ~ .. t IIOO~ h.t inU08,..n uan •• n
.twd.ntenetop in .en aantal r-ichtingen.
H.t opU08N11 IIQPI het opl.idingapciL IIQPIa. j.ugd .n a. .lIOluti. uan on..• _-
l.ving naa~ •• n diplo_at.chappij
blij1J8'll int.genCÜl.l ona.~ all. op.ichta ..n.ë"t voor gevechts:P" 2

vliegtuigen?

BedriJfs-
hoofden dienden Arbeiders
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261
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216
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261
194
151

1"'1
148

3
10
26
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EDITORIAAL
wij zijn allen kathollek.op enkele ver-
schillen na .....

in-
hun

Sinds het begin van het akademisch jaar
worden weer hevige "solo"-polemieken
gevoerd rond het thema van de "katholi-
citeit". Een jarenoude diskussie haalt
weer de koppen van de kranten. leder ver-
duidelijkt weer eens zijn visie: Oe
Somer valt de konservatieven aan.Ser-
votte hult zich in de sluiers van de
Engelse ironie.De Smedt geeft verslag
van zijn konferentie met de H. Geest.

Waarom het hervatten van deze polemiek 7

Je kan van verscheidene kanten de proble-
matiek aanpakken. Ik doe het langs deze
kant eens :
er doet zich het fenomeen voor van ver-
andering'van begrlpsinhoud.een verschijn-
sel van vernieuwing t.a.v. wat het katho-
licisme moet inhouden en wat zijn doel-
stelling moet zijn in deze maatschap-
plj,blnnen deze univ.Heer en ~eer wordt
hier de binding vermeld .et het Marxi~-
me(cfr. Illich.Torres.Camara.Wuytack)
en dit schijnt enkele oer-katholieken
hevig te verontrusten.Ook aan deze uni-
versiteit wordt meer en .eer naar het
Marxisme gegrepen als verduidPlljklngs-
moment(cfr. de economle.de soc. wet. en
de krlminologle).Linkse groepen.proffen
en idel!enhangt echter het universitair
zwaard van het katholiek zijn boven het
hoofd.En soms valt het.

Waarom deze ~derne kruistocht?

Het blijkt óuldelijk dat binnen katho-
lieke kringen koortsachtig gezocht
wordt naar een nieuwe inhoud die de

nsen aanspreekt. ER wordt gezocht
naar een Inmiddels verloren houvast.
een verloren zelfzekerheid en vanzelf-
sprekendheld.Niets wordt nog ~aar
"zomaar" aanvaard.(Goddank !)
Het begrip "katholiek-zijn wordt zo-
wel van binnen als van buitenuit aan-
gevochten.Dit kan enkel worden toe-
gejuichd.want ••.•.• blijkJa~r Is men
vergeten dat "katholiek-zijn" een
optie Is.een levenskeuze.waarln leder
voor zichzelf beslist en die niet de
universele waarheid omslult.maar wel
zoekt.probeert te benaderen.Het Is een
nastreven.Net zo doen de protestanten.
de boeddhisten.de trotskisten en nog
een heleboel anderen.Wel een bladzij-
de vol.
H.t .igenlijk. g.Paa~ Zigt nu hi.r-in ,
dat a... Zeven.opti. ing.kadr~ ~~t
in Maat.chappelijk •• t~turan en .0

g.!n.titutionali ••• ~d uo~t al •....
id.,qlogi.(peiomti.! bedoeld) waal'
N>I bloed kina.,.... .n fo~uin aan wil
opoff.ran(cfr. CÜI hel. -.t .. lijke g.-
•chi.a.ni. dOo~).
Konkreet gezien bevindt er zich in het
katholiek-zijn binnen deze unlv ( •
spiegel van de maatschappij) e~n duide-
lijke tendens tot polarisering in twee
richtingen:
de enen koppelen het begrip katholiek
aan konservatisme: men beroept zich
op de traditle.op oude(daa~ niet
sIechte) nonnen .Men Interpreteert be-
houdsgezind en handelt dlenovereen-
k~tig.De unlv gaat duidelijke bin-
dingen aan Mer bepaalde groepen in deze
maatschappij.groepen die vlaglen dra-
gen van"kapitalist.rechtsen.industrie .."
Kritiek hierop wordt afgedaan met de
loze woorden dat men nu eenmaal binnen
een maatschappelijk bestel moet leven.
dat alles nog niet zo slecht is.dat het
nuttig en noodzakelijk is voor de weten-

schap.
Gevolg : men spreekt zich voortdurend
tegen.men geraakt verward In de netten
van de eenheld"woord en daad".Een klein
voorbeeld: enerzijds maakt men gewag
van "het kritisch opgesteld staan van
de student.het voortdurend streven naar
vernieuwing,emnaclpatle,bevrijdlng,dlt
als plicht van hij die zich katholiek
noemt".Aan de andere kant krijgt de
student nauwelijkS de tijd 011 een kri-
tisch idee te laten rljpen,lut staan
weerklinken (!) temidden van de bergen
kursussen."Leer eerst maar wat daar
staat,voor ge uw mond opendoet."
En de andere kant 7 DIe vecht tegen de
bierkaai! In een poging tot het for-
~leren van alternatleven,ln de wijze
van anders te leven,het verlaten van
streng voorgeschreven normen,wordt zij
voortdurend getroffen door represailles
(cfr. prof. Oe Wachter,studentenpas-
toor Yperman).Hen streeft naar veran-
dering en vernieuwing omdat de verwrong-
enheld en het krampachtig vasthouden aan
kortom de stagnatie,al te frustrerend
werkt.Een re~ wordt gezet op die zo ge-
roemde"persoonlijke ontwikkeling en ont-
plooling",nogwel In dienst van de ande-
re zo geroemde"te respekteren medemens".
Een rem op êên van de beginselen van
het kathollcis~.En ondaks dit afrem-

n groeit deze richting ontstellend
aan: werkgroepen.bewegingen en massa's
individuen gaan In de opposltie.zo-
dat De Somer In zijn toespraak bij het
begin van het jaar 1 a 2 S"ekstrfêm"-
linksen te bekrltlseren.De linksen
alsdusdanig zijn met heel wat ~r.

En nu verval Ik zelf in extremiteiten
van rechts en links.Eigenlijk zit je
met een heel gradatleschema.En je zit
met de afhlnkelljkheld van de anderen,
je zit in je maatschappelijke rol die
je wordt toegeschreven.willens nillens.
Je zit ~et duizend hoofden en duizend
Inhouden.

Haar dit mag geen aanleiding zijn tot
het afschuiven of ontlopen van zijn
verantwoordelijkheld.Daa~ gaat het
ook niet op dat topfunktionarissen In
.deze maatschappij ,resp. binnen deze
univ zich verzetten tegen bepaalde
tendensen die ~eer en meer de kop op
steken. Het gaat niet op om op speeches
mooie woorden en meeslepende voorspel-
lingen te uiten,als In de praktijk
voortdurend het tegendeel blijkt.
Ook als ta je onder druk van een
konservatleve kliek.
Watwij .ig.nlijk .oeken en nut vin-
dtn binun a... univ ia een koh.,....t
bel.id, •• n .ich duidalijk uiteppwken
1I00~ of t.gen. 0. SoIll8~ he.ft al 44n
probl •• M 1I00~ on. opg.loet : ook IIOl-
gene he", i. CÜI HakaCÜlIPIi.chet)r-ijheid"
op .ijn .acht.t g... gd .en "'IIth. of
Icol'torlr on.in. Naar wt ".t CÜI Hn.utJOa-
Z."univ.~.it.it ? "".t di. ""the ook
ni.t .en. ont"kZ1ltelduordlm ? Of blij-
....n w nog lange~ d.:zt lcinCÜl~8p8lIIOl-
lrOuCÜln ? pn•
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vvs regiona.l kongres Leuven.

Op 23 en 30 oktober werden in Leuven de re-

gion.le VVS-congressen gehouden. ter voor-
bereiding Yin het n,tiQnaal st.tut.ir con-

gres op 9 no~r .an de V.U.B.

Op 23 oktober werden twee diskussieteksten

voorgebracht en bediskussieerd.

De eerste •• Voor de demokratische organi-

satie van de Vlaa~e studentenbeweging ••

werd ondertekend door C.V.A.-Leuven. Dolle

Mina. Raf Stevens ( preses Hedika ); ~

trend. SAR-Wetswinkel. RAL-Leuven. Rudi

Mortier ( Psych.en Pedag.). Erik v.n

Thienen ( Politika) en Ignace Verpoest

( Univ. Parochie). Deze tendenstekst had

tot bedoe 11ng • te kOllen tot een eeer
ÖIIOkratische organisatie van de studen-

tenbeweging. tot het-sti~leren van de

basiska.itees en vooral tot een duidelijke

opvatting van de rol v.n VVS in deze studen-

tenbeweging.· In de tekst wordt uitgegaan

van de stellfngdat de student. en meer

globaal de intellektueel, die objektief

in dienst staat van het kapita.l,$wbjektief

.an de k.nt van de arbeiderskl.sse k.n g.an

staan. Gesteld wordt dat !llenhiertoe IIIOet

ka.en door een rechtstreekse steun

a.n de arbeidersstrijd , ... r voor.l door

het a.npakken van de studie- en onderwijs-

probl.. tiek. Het is de taak v.n de studen-

tenbewegfng het onderwijS als overbrenger

v.n de burgerlijke ideologie te ont~askeren.

Zo .aet _n door het strijd tegen de burge r-
onderwijs !!leerkritische studenten vorwen.

Wat de b.nd liet de arbeidersstrijd betreft

wordt gesteld dat de studentenbeweging een

tijdelijke voorhoede ten dienste v.n de .r-
beidersbeweging k.n zijn.

De ta.k v.n VVS hierin: VVS zou een dui-

delijk sti~lerende funktie DOtten hebben

.ls kont.kt-. koördin.tie- en infr.struk-

tureel orgaan voor de progressieve demokr.-

tische studentenbeweging, iets d.t in de

'.atste jaren niet het geval was, omd.t

VVS toen, volgens de tendenstekste. in h.n-

den WIS van ~~n politieke groepering. die

v.n V~S een • on~kr.tisch en sektafr

orqe.n • zou hebben qtel.kt. Als voorbeelden

hiervan werden aangehe.ld : de aktie tegen

Claes-Hurez en de scholierenbeweging tegen

VDB in '73.

Verder werd dan nog de werking van VVS

!lieto-eemaar,oeI1jkSl!..1~emene verq.deri ngen.

een ~~t!ktblaa~e. nieuwe st.tu~en, tijdige

aankQnc,!qin!jenen n.tion.le verkiezing van

rlp kendicaten ~~rgesteld.

Ce te~.t v~n HLS stelde eerst duidelijk

d.t er te~ onderscheid best ••t tussen de

take~ VJf MLD ,'!tlf- , a~s komunistfsche

sw:ltntenorgall'sJtie, en de taken van VVS.

VVS is volgens ~.B geen kommunistische

hoedeorganisatie, echter ook niet de eaa-

natie van de ·ge.iddelde student· of

• de groot-socialistische studentenbewegin

VVS moet wel een progressieve politiek vol-

gen, ••••w. een politiek die in bepaalde

akties en OI5tandigheden een st.p voorwa.rts

betekent. VVS mag niet een orgaan worden

dat zich in de pl.ats stelt v.n de aktieve

studenten. Stellingen .ls • Politieke Een-

heid, Eenheid in de .ktie •••• mogen de poli-

tieke strijd tussen verschillende strekkin-

gen en p.rtijen niet uitschakelen. De tegen-

stelling tussen eenheid en politfeke organi-

satie is volgens HLB vals en ~gogisch.

VVS IIIOeteen org.nis.tie zijn dfe .lle

basisko.itees en eerlijke, demokratische en

progressieve organisaties bereikt en steunt

in een aktie, op een pl.tform dat door de

voorhoede v.n de aktie, gewoonlijk georga-

niseerd in pl.atselijke aktiekONitees,

wordt aanvaard.

De pol.iek Lv .... de VVS-werl(ing tijdens

de akties tegen Claes-Hurez en VUB

wordt in Umtren4 verderaez.tt

HLB stelde dan ook voor een voorzittel

te kiezen die wordt gekontroleerd door

een eveneens te verkiezen dagelfj«s bes-

tuur; dat ver.ntwoording dient .f te leg-

gen IIn het congres. Verder: wordt geopteerd

voor een open werl(fng ( verslagen en kon-

taktorgaan ) en open ffn.ncies. HLB stelt

dan ook voor een ploeg sUltn te ste11en be-

stllnde uit HLB'ers en niet HLB'ers, "ft

als voorzitter iemand v.n HLB-Brussel.

Voor Leuven zou de ploeg best ••n uit êên

II.B'er en twee .nderen.

Op 30 oktober werd dan over deze twee

teksten ges teIIId.
De tekst van HlB kreeg 50 stemmen, de

tendenstektst 34 stemmen. bij 5 onthouding-

en. Oft betekent dat de 47 ..nd.ten voor
het nationaal statut.lr congres als volgt

verdeeld werden: 28 voor MLlI en-17 voor
CVA, ti.
Verder werd nog een .atie goedgekeurd w......

in VVS-Leuven .an VVS-n.tionaal en aan

.lle .ndere centra vraagt d.t de region.le

verg.der1ngen enlof kongressen tijdig en

voldoende aangekondigd worden, d.t de ..n-

daten proportioneel verdeeld DOtten worden

na diskussie en stem.ing •

Deze .atie zal .an het n.tion.al st.tutair

kongres voorgelegd worden ..t het verzoek

.lle deleg.ties die niet aan boyenst.ande

voorwaarden voldoen van het kongres uit

te sluiten.

lallllll1AIIII'
In de hoop dat iedere lezer ons een bezoekje

heeft gebracht op de luizerwarl(t is het

m.i~~çhi~n interess~nt een vraag te be-

antwoorden dle .ee~aals terugkwa ..:·Waar-

0. een vlooienmarkt op de Bruul, d.t ligt

zover uit het centr~·? Het is een feit

dat de Bruul niet het gewone centr~ van

het studentenIeyen vertegenwoordigt, ... r
hoeft d.t wel? Het deze Ylooie~arkt poogt

Kultuurr.ad een weg te yinden om de sa.en-

erking tussen de Leuvense org.nis.ties

en bevolkingsgroepen enerzijds en de stu-

denten anderzijds op gang te breogen. Het

is -ooi pr.ten over de strijd van arbeiders

en de steun y.n de studenten a.n deze klas-

sentrijd, ..ar blijkt het niet utopisch

als wij zien dat in Leuyen zelf de kloof

tussen werkende en studerende groeperi ngen

steeds groter dreigt te worden? Dat er

zelfs een zeer groot ·yerantwoord· wan-

trouwen bestaat van de bevolking ten op-

zichten y.n de studenten. In de buurt

van de SteIl., w ••r de Bruul gesitueerd

kan worden leeft het gevoel·y.n de stu-

dent zuipt op onze kop· sterker d.n elders

in Leuven. Oe sfeer van de gegoede ..idden-
st.nder, die maximale winst uit de stu-

denten kan sleuren, is hier niet ••nwezig,

ma.r lIIakt plaats voor een soes vergaand

misprijzen. Dat deze .ensen voor een

groot deel gelijk hebben, is .isschien

een zeer persoonlijke opy.tting. maar brengt

.et zich mee dat hier dringend tegen ge-

.geerd .oet worden.

Het is daarom d.t wij- langs eènvoudige .ni-

matie en informatie willen bewijzen d.t het

.ogelijk is om samen te werken en elk.ar

te steunen. Oe vraag w••r ligt den Bruul

toont ••n dat er y.nwege de grote meerder-

heid van studenten een grote onyerschillig-

heid bestaat ten opzichte y.n de werkende

bevolking. Wij vonden het dan ook een unie-

ke gelegenheid om samen met een organis.tie

.ls buurtwerk een gemeensch.ppelijk projekt

op te ste11en d.t zowel arbeider als stil

dent kan boeien en d.t niet noodzakelijk

alleen tot gewoon een ·plezante· namiddag

moet uitgroeien.

NUMERUS

CLAUSUS

vervolg van pagina 1

De cijf.rs di. hi.r vermeld worden zijn

indexcijf.rs. Dit wil z.".n dat h.t

nome1. ,.ta1 1DD h. De cijf.rs boven de
100 duiden dus .an ,aw.1di, •• tij,in, aan

t.,.nov.r het vori,. jaar •• n de cijf.r.

onder de 1DD wijz.n op ••n dalin, t.n op-

zicht. van vori, jaar.

In 1966 1.v.ren d. b.drijf.hoofden me.r

dan h.t dubb.1 van h.t normaal aantal

.tudenten dat daze b.ro.pskat.gori. aan de

unief zou h.bb.n. Voor d. arb.id.rs h d.

index 28. wat b.t.k.nt dat d.z. beroep.-

at.,ori. 4 .. aal t. weini, v.rt.,-aor-

di,d h.

E.n studenten. top b.t.k.nt dan ook ni.t.

and.rs dan _n .top voor arbaid.rskind.ren.

Naa.t de financil1 ••• 1.kti. komt .r

voor hen (di. trouwen. al ••n .ocio-

kulturel. acht.ratand hebb.n) nOl ••n

••1.kti.krit.riu. .xtra bij. Immers d.

ov.rtui,in, .n d. 1.ven.wijz. van d. kin-

d.ren uit de ho,.re k1a••• put v•• 1

b.t.r in h.t kader van ••n .aman1.v1n,

di. ,.k.nmerkt wordt door zucht naar ,.1d

.n pre. ti,••

Dit artik.1 vert.,enwoordi,t a11.en de
menin, van de op.t.11.r z.lf. In h.t dit

jaar zo f.1 ,.t.i.t.ro. madika h••ft men

alras d•• tudi. van dit prob1.em aan,.vat.

maar b••1uit.n zijn noc ni.t ,.noman. Dit

artik.1 wil dan ook .1.cht ••• n
bij dra,. tot .en ruimer debat zijn.

KW

LAAT 100 PERSONEELSLEDEN BLOEDEN! de ga.rd van .dyiseur. M.a.w. eerwaal een

bepaalde grl.d, eenmaal een hoog loon,

eenmaal een bep.alde pOSitie is het vln-

De universiteit best.at niet alleen uit zelfsprekend dat men voldoet, dat ..n. ftn

professoren en studenten, N.r heeft ook yerdienstel1jk personeelslid is. Mt!\ 'Îigt

n09 personeel. Voor de KUL is dat on~- er echter niet bij voor wie. Een pair

veer 2000 IIIn. Tijdens de vakantie heeft typerende voorbeelden OIR 'zeer goed'

de vakbond een nieuwe CAO afgesloten, eens behalen: ·ondersteunt llledehet gezag, 'ts
t. meer zonder de mensen ernstig te raad- zeer positief ingesteld en hulpvaardig. sti-
plegen. IlUleert voortdurend de SlfllenWerking_t col-

Er is op deze CAO heel wat ••n te merken, lega's en derden liethet oog op de yerbe-

vooral voor wat het personeel y.n de sociale tering y.n de werksfeer; het werk wordt

sektor betreft. Lalt ons yoorag zeggen zeer vlug gedaln en de hoey~lheid is zeer

dit het personeel in verschillende kate- groot; indien ee goede werking y.n de dienst

gorieën lIIOetingedeeld worden, naargeling het vereist bl1jft hij zelfs n. het einde

yan de financieringsbron. Er is vooreerst van de werktijd werken zonder hiervoor

personeel van de unif zelf, dat met de rijks_dadelijk konpensatieyerlof te yr.gen ••.•

toelage voor de werkingsko~ten van deunff De hogere graden .otten niet beoordeeld

wordt-betaald. Vervolgens is er het perso- worden, anders is het gesteld _t de lagere

neel van de Ikld~ische ziekenhuizen, walr- graden. Voor de periode '73-'74 werd een

voor oparte wetten bestaan, en tenslotte is beoordelingsprocedure _t kriteri. en

er het personeel yan de sociale sektor, kwoteringen opgesteld. Hieruit blijkt

w.aryoor eveneens een wettelijke financie- duidelijk wat er yan de werkn ... r yerw.cht

ringsregel bestaat. Voor Leuyen moet in wordt: gehoorzlallheid en yolgz.aMheid;

die sociale sektor nog een onderscheid ge- Ylug, degelijk en zoveel lOgelijk werken.

..aakt worden tussen het personeel van de Anders uitgedrukt, zolang de werknemer

Alma en het overige. Al... is een vzw. en nl.r de pijpen van zijn diensthoofd danst

dus is de werkgever hier de vzw. en niet de ka.t hij in aanrwerking voor een goede

unif. beoordeling. OOk de schijn&e.okrltie

Het gaat nu OIR de CAO van de sociale sektor wordt in stand gehouden. De werknemer

De filosofie van heel de zaak is dat er ge- zelf mag illlllersmee het fo,..,l1er onde ....

tracht wordt zoveel mogelijk het statuut tekenen I Hedezegginlschap? Het is nogal

van het rijkspersoneel te benaderen. duidelijk dat het woord ~krlt1e hier

Het meest aantrekkelijke punt in dit sta- niet goed p.st. In een gez.gsyerhouding

tuut is echter de vastheid van betrekking wwarbij de ..chten ongelijk verdeeld zijn

en juist dit punt werd in de CAO niet op- is iedere YOrllvan inspraak noodzakelijk.

genomen. Het personeel voelt zich d.n ook Het beoordel1ngssysteelllbevordert boven-

gedupeerd. Het krijgt heel de staatsbu- dien de konkurrentie onder de personee1s-

rokatie op zijn nek geduwd, mlar w.ar het leden en breekt de solidariteit. Dit

statuut yan het rijkspersoneel interess.nt tegen-elk.ar-uits,elen is nochtans reeds

is, Yllt het em.ast. voldoende ingebouwd langs een ongeloof-

Voor het personeel Yin de soci.le sektor lijke ?nderverdeling Yin het personeel in

is dit nog erger. De CAO bep••lt i~rs categorieën, niye.u's, graden en daar.ln

dit deze ma.r op deze men'en y.n toepassing gekoppelde loonsch.len.

is in de m.te dat de sociale sektor met Het beoordelingsfo~lier wordt volgend

zijn aparte financieringsbron over geld jaar vervangen door een beoordelingsstaat.

beschikt. Zegt de raad voor studentenyoor- Wellicht zal men dit w.t verfijnder uitwtr-

zleningen op een bepaald moment, het geld ken ••• Oe hierboven aangehaalde opIIer-

is op, dan is de CAO ook op. Hen kan al kingen blijyen echter y.n kr.cht. Iedere

dadelijk gaan luziemaken of het geld y.n yona van beoordeling, waarbij de werkneIer

de sociale sektor zal besteed worden aan willekeurig overgeleverd is Iin de goede

...altijden in de Alma, om die wat goedko- wil Yin zijn overste (en bij een niet-

per te maken, of om het personeel y.n de soci.listisch produktie,roces is dit on-

sociale sektor een bijkomend pensioen te yermijdelijk) blijft onllny.ardba.r. Het

geven, zoals het ander personeel van de is een IIlnipulatieinstrument OIR de werk-

unief. !liersin het rijtje te doen lopen, en ze te

Het hoofdstuk ·Beoordeling" yerdlent een belonen _t benoeming en loonsopsl.g. Op

speciale ye~lding. Volgens de CAO die manier krijgen ze misschien, na een llnge

.otten elk jaar alle personeelsleden be- weg, de grald y.n adviseur en worden ze voor

oordeeld worden _t de bedoeling de ·wlarde· eeuwig yerdienstelijk .•.•

de geschiktheid, de prestatie_en de yerdien-'

sten van de personeelsleden te bepalen.

Deze beoadeling is niet-meer vereist y.naf Een .ant.l personeelsleden.

-- ~- ~---_-._--_.~-~--~
VERSCHAEVE

Cl' BEZOEK TE GENT EN LEUVEN

Twe. w.k." ,.1.den richtt. I'l.BGent d.

v.rtonin, in van h.t .tuk ·V.r.ch_v.".

van Bart V.may ••

De studenten hadden hl.rvoor d. zaal aan,.

vraa,d op d. Blandijnbara.Toen d. rektor

v.rnam dat het .tuk no,a1 wat opschuddln,

had v.rw.kt.trok hij d. aanvank.lijk ,.,.-

v.n to••t.mndng t.ru, in.I'l.B.di.dit zilg

al••• n b.knottln, van d. vrij. menings-

uitin,.wan.t. h.t .tuk toch t. lat.n door-

,aan.en b.z.tt. d. zaal met ••n 40-ta1

mens.n.De rektor kapitl,l••rd. en ,af dan

toch zijn toest.~n,.

Al. d. opvo.rin, ,aat b.,inn.n.komen d.

fa.ji.ten van VMD.WERt ~I.KVHV .nDSB

aan.'8Wap.nd mat fl••••n••t.n.n.zwavwlton-

n.tj••• fi.ts.n.fl.tsk.ttincan ••n nog zu1-

• dln,.n me.r.E.n IIIIrdi,kontra.t Nt de

bambo ••tok (oorspronk.lijk vla,) van de
10 man t.l1.nde ord.di.n.t.

Tijd.ns d. ,.vecM.n di. volgden .werden 5
.tud.nt.n ,.kwet.t.waarvan 6én .m.ti,. -

Al. d. rektor dlt vemeemt.v.rwlttl,t hlj

d. rijkswacht.Blj h.t horen van de nad.ren-

de .iren.s.trappen de fa.jhten h.t af.De

.tudent.n worden dan buit.ns.rans.ld door

de f11k....n.

Uit prot••t t.,.n h.t optreden van d. fa-

.ji.t.n en de rijkswacht.-de .n.n lo.t.n

d. and.ren af-w.rd .r dan ook ••n dri.tal

da,en ,.staakt bij L.tteren .n W1jab., •• r-
t••Er werd t.v.ns overa.,aan tot de op-

richtin, van ..n ant1-faljl.ti •• front.

Dez. zond .....afvaardl,1n, naar L.uven 0
de opvo.rin, van h.t .tuk daar t. h.1p.n

b••ch.rmen.

En w•• r zorcd. d. rijk.wac~t voor ••n knap

.tukj. partijdi,heid •T.rwij 1 ••n para-

militair. OrwaniaUl. zoals VMD met ,o.d-

k.urin, van h.t repr.••1.-apparaat blijft

b••taan.werd ••n bus waarin de l.den zat.n

van h.t Gent. Anti-fa.ji.ti •• front aang.-

houden op de autostrade.Zlj werd.n onder

••kort. t.ru, nllllrLeuv.n ,.vo.rd.waar hun

h.1man in b••1ea werd.n ,.nomen ••n waar van

i.d.rean ••n fotook. werd ,.pakt.

Lan,. deze WIl' prot ••t.ren wij ,en de

-nu toch wel .ra duid.Ujk.-rol van de

flikk.n.lIls h.t .r op aan komt 11nk••

mans.n h.t 1.ven zuur t. mak.n.t.rwijl

rechta.n rusU, ..n .tad kunn.n t.rrori ••-

ren en de vrij. manin,.uitin, b.knotten

-of i. h.t v.rni.ti,.nl

En nu mo,en za all_al op hunne kop ,aan

.taan •••

tET FASJISI"E 1t0MTER TOCH NIET DOOR.

t.rry



ril op,epe"'t .n een,.houden worden in indi.n

z. klende.ti.n zijn uit het lend ,.z.t wor-

den. den weten ... d.t ver.t.rkin, ven de

vre.mdelin,.npoliti. bet.k.nt : v.raen.rpt.

t.rreJr t.,en de vl"eMlde 'meiden. t.,en

un deel ven d. wer"'.nd. bevolkin, •

Oez. meetre,.l moet.n ... pleet •• n in h.t

"'ed.r ven de vent.rllin, ven he.l h.t- re-

pre'li.appereet. VDB werkt aan d. uitbOuw

ven •• n bero.p.l.,.r. det t.,.lijk.rtijd

.. n v.rater"'in, ven de rijk.wecht iqll1-

2. WERKIlERGLNNINGA VOOR ALLEIlREEI'IlEAR- ce.rt,.en bero.p.l.,.r det ela •• n ven

BEIDERS. d. b.len,rij"'.t. tek.n he.ft • pereet t. z

Het plen Celifice en elI. voorat.ll.n ven zijn t.,en d. binnenlends. vijand '.

.tetuut .n kont rol. op d. immi,reti •• will.noet h.t It .. dI .t.r"'.r wordend. repre •• i.ep-

d.chU •• n vel"&unnin, B ,.ven een 11. vre.rn- pereet nu reedl optreedt te,.n d. vre_.

de erbeidera. V.l"lunnin, B b.t.kent det de de emeidera op •• n lItenier di. on. do.t

vreemd. emeid.r 6 meend of 1 Jaar lIIOet te- denk.n een het felcilthch8 Hitl.r-Ouitlland.

w.r"" •• t.ld zijn in 1 indu.tri ••• kotr .n bij weenchuwt onl .rvoor det we ni.t mo,.n dul-

1 petroOn. zoni.t wordt zijn vrrolijf.-.n d.n det MOI"&.nh.tz.lfde repre.si.eppereet

erb.id.v.r,unnin, in,.trokk.n en wordt hij een he.l de Bel,i.ch. b.volkin, h.t flllci.-

over d. ,ren. ,u.t. Ne di. t.rmijn lIIO.t n opl.,t.

zijn vel"lunnin, opni.uw v.rl.n,d worden. Het oeerom .1Ien wij de ontbindin, ven de v
volateet de d. petroon r.- een d. deur zt delin,.npol1ti ••

0lIl uit,_zen t. worden. 5. POLITIEKERECHTENVOOR BELGISOEEN

o. vr .. mdel1n,.n zijn dUBvoll.di, efhenk.- VREEI'IlEARBEIDERS.

lijk ven d. ,o.de wil ven de petroon. ven

de .meid.merkt .n vende Bel,lIch •• te.t.

,voor de v.rl.n,in, van hun v.r,unnin,. Met

d. voo.rtdurende b.drei,in, ven de uitwij-

zin, boven hun hoofd worden de vreemd•

.maidera ond.rworp.n .an de Ich.rp.t. uit-

buitin, (de vuil.t. w.rkj.s voor de lea&-

.t. lonen) .n onderdl'\l""'in,. Oez. efhenk.-

lijkheid. deze onz.k.re litueti. v.rhin-

dert de Vl"8Clmdll eme1derl ook om op t. ko-

n met de

In .it .rtik.l will.n ~n •• n ven ••

Sect.l. R'" uitl.uen w.t h.t "len C.li-

fiee in~ en It.ll811 zij het pl.thr

ven het Strij.kaautu ve.r de relul.ri •• -

rins ven .11. klende.U.nen ve.r. Oe _n-

..... ven S.R. reepen i.dereen op .111 ze_I

.... lijk inf.nRllti. t. v.rz ... l.n .n ook

in L.uven ... t. werk.n een •• n .alld_ri-
t.it •• ",ti. nt de "'lende.ti.n •• m.idera.

w. ..".en i.dereen op _ n•• r de .kthkoai-

t ... te k_ .n de verapreidinl v.n in-

fo~ti. in de f.kult.it.n t. or,eni •• ren.

Wil j. kenkreta ,.,.ven. over rezzi.· ••

de ~ilijkheden v.n de "'lende.ti.n.n -

zich in orde t. bren,.n. loop den .v.n

.... in de Ben"'.treet 24. pel"Mlln.nti. t ••

5 en 7 u. In daze buurt w.rkt •• n .trijd-

kOllllt .. _t vreemde .n BellhChe .meid.ra.

CALIFICEPLAN

Zonde, 1 •• pt.nb.r ,roeide .en b.to,in,

ven 200-300 _n •• n ean tot •• n ,roep ven

1000: .en konkreet bewij. van ho. d. kIen-

de. tiln.n di. lII8t honderden de • toet v.r-

vo.,den. zich door de .trijd , •• t.und vo.-

l.n. Zonde, 27 okt. zijn we ....r maa.eel
door BruI .. l ,.trokk.n. zijn de vreemden

in hun .i,.n teel toe,.sprok.n .n h.bb.n

zich .... r hel. ,roep.n bij d. b.to,in,

een, •• lot.n.

- overel in het lend zijn .trijdkomit •••

op,.richt weer .t •• dI ~.r pro,re .. i.v.

or,eni.eti ••• n IIt8n•• n zich bij een.luit.n

0lIl t. v.cht.n voor het plet fOI"lll.

Ooor d.z. ekti •• t.,.n h.t plen Cellfice

i. de re,.rin, ,.dwOn,.n in het def.n.i.f

t. ,een. Oe in.chrijvin,.periode w.rd ver-

l.n,d tot 31 novel'tl.r en het kontrekt ven

6 of 12 meenden door •• n kontr.kt ven onb.-

peelde duur verven,en. Menhoopt el.o door

kl.in. taa,.vin,.n de .trijd t •• us•• n.

Aan de •••• nti. ven h.t plan wordt ni.t.

,ewijzi,d. de feacilthch. k.m .rven blijft

b•• teen: ,enad.loz. politl.t.rreur een d.

,ren •• het r.cht.loos overI.v.ren ven d.

vreemde eroeid.ra een r.zzie' •• n hui. zoek-

in,en, de verat.r"'in, ven d. vreemd.lin,.n-

poli ti., de v.rdelin, ven de em.iderakle •••

door reei.

~TSTAAAEN INt«l1Jl VANIET PLAN.

In ... rt '74 ,in,.n 14 klend •• ti.n. vre.m-

de .m.iden .n 1 Bel, in hon,.ratekinl

voor het recht op f.Uo.nlijk werk .n •• n

korrekt. b.hend.lin, voor ell. klend •• ti.-

n.n. Op 1 !!pril '. _1"I.n. v.lt d. rijl<l-

wacht de S-Jen.k.rk .n d. lokel.n ven VVS

binn.n .n z.t d. hon,.rat.kera ,.bo.id in

Z.vent_ op het vlh,tui,. Ne,.noe, onlll1d-

d.1Ujk brak .r •• n •• ri. ,rot. b.to,in,.n

10. _t .. ri.uu .... rklenk onder de Bel,i-

• che b.volkin,. Oe re,.rin, ze, zich ver-

plicht h.t probl .. m d.r klend.,tien.n on-

der o,en t. zi.n. Dit lef 't plen Celifice.

Oe Bal,i,en. em.id.r. h.bb.n hun politi.-

k. rechten .f,.dwon,.n' door .trijd. Zo
hebb.n z. het el,ama.n .t.mrecht, het be-

to,in,.recht, het recht op vrijz • ...,in,.ui-

tinl' het recht op politi.k. prope,ende ver-

worven. Ven daze rechten mek.n z. ,abruik

in hun .trijd t.,.n h.t kepit.li.~. 0..
Door d. p.ra to.,.juicht ela .. n pro,re.-

.i.ve ~tre,.l (·All. vre.md.lin,.n zul-

len .en ero.idlvar,unnin, krij,.n·-Oe Sten-

daerd) b.helat het plen in feit. h•• l en-

dere ... tre,.l.n:

.) Sl.chte •• n d.al ven de klend .. Uen.n

z.l ,.re,ul.ri ... rd werden. Men_t voor-

.. rat kunnen bewijzen det man v66r 1 april

in Bal,il veml •• f.Zij di. ve.t wark h.b-

ben kunnen ,.re,ul.ri ••• rd word.n ALSDE

PATROONDEAANVRMGDOET.n el. zij .en

.rb.idlkontrekt .n •• n ,.n ••• kundi, ,.-

tui,.chrift kunn.n voorl.".n. Al. d.

petroon wei,.rt, of .1. z. , •• n w.rk

hebb.n, MO.t.n zij zich in.chrijv.n op

de RVAen .. n petroon trechten te vinden

v66r 31 novemb.r (oorapr:oktob.r) .n •• n

kontr .. t voor z" meenden of 1 j.er kunn.n

voorl."en. All. formelit.iten mo•• ten

oorapronkelijk ,.re,.ld zijn tus •• n 4 .n

111 .u,u.tua.

R.,ul.ris.rin, wil z.".n: •• n w.tti,.

werk- .n v.ml1jf.ver&unnin,. V.mit. vel.

l.nde.ti.nen in kl.in. b.drijven w.rken

t.,.n .en le., loon (.1. kl.ndesti.n. h.b-

t. v.rhinderen det 250.000 vre.mde eroei-

d.ra zich bij d.z •• trijd een.luiten zor,t

de Bal,lIch •• teot .rvoor det de vreemdeUn-

iders t. v.Cht.n t.,.n h.t ,.n di.zelfde recht.n ni.t krij,.n. 0. y~
n Chenta&.. vr.lIl!Id. eme1d.ra 1IIO,.nhier enkel meer w.r-

ra het .lechtoff.rk.n, z. mo,.n ni.t opkomen voor hun recht.n,

Cel1fice .r- z. hebb.n zelf. , •• n poliU.k. rechten.

mo.ten inzi.n det .r een •• nh.id mo.t

zijn tu ••• n d. Bel,i.ch •• n vre.mde erb.i-

den .n .rvoor zOl"&endet ze zij ean zij

hun b.lan,en kunn.n v.rdedi,.n zonder h.t

risiko t. lopen op,.pekt .n buit.n,.z.t t.

word.n.

DEEISENVANIET PLATFORM.

1. RE!ll.ARISERINGVANALLEKLANDESTI

Z~DER VOORWAARDENVANTIJD Of NATIONALITEIT
hen ervoor t

Oe re,.rin, do.t ellof za de kl."d.sU.ne 'n_ oen de wekenlang. stokinr; voor hen

,lIIterb.id wil ef.cheffen door d. klende.ti~ uitwijzin& zou kunnen b.tekenen. Oet dit

l.,el. papi.ren t. ,.ven. Oot ia b.dro,: loon uiting il von bozorgdhoid, mellr wel

5000 (10\) krij,.n di. papi.r.n. d. rest .on poging om do stOking te brekon ls

blijft klendesti.n ." krij,t wet and.ra... duidelijk.

WeeromZ.II.n wij det ALLEklende.ti.nen Het nicht op

mo.ten ,.regulerhoerd worden? Mlcht ln op
Vol,.n. on. zijn hot d. k~lteli.t.n di. de t. v•• ti,.n.

oorzeek zijn ven d. klandesti.n. orb.id. lIen de wille

Indien .mi.t h.t i""erielhmo zou zijn,

zouden de ,rondstoff.n ook ni.t woggoplun

worden uit d. d.rde wereld. Den zouden de Elk. dog worden .r vreemde orbeidora ov.r

vreemd. eme1d.ra niet no.r hior C.drovlll'\ do ,ren8 gazet. Vroe~. IImelderl word.n in

word.n door de .ll.ndo in dgen land en aan- Vorat.Markaplos en St-GUlls vast,ohoudon

ben z. , •• n .nkel. v.rd.di,in,), will.n de ,.lokt door kepiteli.tilcho propegande. Het .n wllchten op hun uitwijzing. Ne 31 nov.

petroon. h.n ni.t l.ten re,uleri .. ren .n 11 h.t kepiteU.1It8 det d•• :ostomeid h•• ft els de regulorlloUep.riode zeI zijn ef,.-

wett.lijk. lonen uitb.tel.n. Op 13 .Ulu.tU. , •• chap.n. ·L.,el.· ,este~lidars word.n d lopen, zal men ze uit do govangoni. hel.n,
(du. n. n__ lijk. 10 delen!. weren-6D\-ven d;",.v. rakl'\lt.rtn,.buro·. en re,.rin,'kon--op-het-vlia,tuiZ zetten en 'neor hun lend

de klendaaU.nen di. de eenvrelll d.den, ont- trekt.n neer hi.r ,eheeld C)III hi.r de vuilst. t.rUl.turen.

delen (cijf.ra ven AfNV). .n .l.chhtb.teelde w.rkj.s t. v.rrJcht.n. In d. necht ven 27 eugu.tu. warden 105 Pe-

b) Zullen z.ker ni.t word.n ,.r.,ul.ri ••• rd: Oet .y.t_nl. in d. d.rde wereld ..t •• ri. klatent. di. mat v•• l ven hun k_reden
- ellen di. re.d •• en uitwijzin,.b.v.l kre- zeei.n.n den de vre.mde erbdeera neer voorean .tond.n in de .trijd voor de re,ule-

,en. hi.r hel.n .1. loon.lev.n- v.roorzeekt ri •• rin" uit'8W8z.n. '. Meendecs C)III 22.15
- .ll.n di. reed ••• n v.roord.lin, opli.pen ook d. klend •• ti.n. ,e,terb.id. Nu wil de wel d. politi. op d. ma•• t brutel. meni.r

(veroord.lin,.n w.,.n •• tekin,.f.iten vellen ra"rin, een .fficiint.re kontrol. op CIe binn.n,.dron,.n op VVS .n dit zonder .ni,

de.r ook onder). i~,reti. 0'" hun .y.t •• ", ven • w. hel.n ~deet, om z. ma. t. nemen naar de rijk.-

- de politi.ke vlucht.lin,.n wi.r .tetuut z. neer hi.r el. w. z. nOdi, hBDb.n .n wa wochtkez.rno in Ett.rb •• k.

_11 duadeni, ,ewe1,.rd w.rd. smijten za buit.n ell we za ni.t kunnen ,.- H~n IC1dgen •• t ~~'ft wrij • ." .dr.. g~.v .. :
- de .tudent.n die .• toppen Nt hun .tudi.. bruik.n· beter in ,de hend t. houd.n. Oeel'Olll .1Ift g7'OOt NttGll'G:nt i'l a.. S. .. l,o~Ntl'. GEENKONTROLEOP DE IMMIGRATIE

of .f ... tudHrd zijn. 11 .r kontrol. op d. klende.ti.n.n nOdi,. in 8l"1U1a.l. Ik hsb daar 12 u pal" a.g tl/gr
't 11 t. z.u.n: .11. pot.ntiil. k.rn.n ven Oe ·re,uleri •• ri","~enj.· di.nt niet 0lIl wa. .. n aan 1300 FR pal" lJe.k. 0. balUI balHr- Laten we eerst nagaan wat ·kontrole op de

detllDkr.tllche of revolution.ire ol"&anheU. de vre.1IIde erbeidera •• n ,..."weerdi, b•• teen dl lJOol"tdunmd asn IJel'kv'J'gVVIing aan U i_i gratie· betekent:

onder de vre.-del1n,.n worden ,.v1l •• rd. t. ,.v.n, meer ... 1 om op 1adwr IIIOIIWntd. v~. Di.a koIIIadi. sn ICitblCiti'lg h•• ft 4 1· Dit betekent niet dat _n geen vreellde-

c) de.. n. di •• r ni.t in .le,en zich t. le- overbodil. ,lIIterbeidera buit.n te zatt.n. M2and g.d1.twod. T."alatt. IJeN ik tlf~dank.t l1ngen _er b1nnenhat,doch dit _n een deel

t.n re,ul.ri .. ren •• teen bloot een rezzie'. Re,ul.ri •• t1.n, ven ... n kl.in eentel klende- dool" eI. patJ'OOPl di. Iwl.maal g.an WI'kUlI'"" (oudere en pol1tiek l>ewuste)het land uit zet

.n hui.zoekin,.n ven de vreatnd.lin,.npoli- .ti.n.n b.tek.nt dut nieta end.ra den rez- f1I'Ini'lg I0I014 aanllNgsn. ru.. IJekllft lat.1" ba- en een ander deel binnenlaat, dit "Nk4n'Ûtq

u., di. wordt uit,abreid, .n "'unnen zonder de'. en pol1U.t.rreur t.,.novor h.t ,root- gcm ik i" da kou 11ft i'l a.. tccht. '1" ia wa lwudand sn.nija.. _t a.. na.,. lIan opanbaN
_r over de ,ren. ,u.t worden, .t. d•• l ven de vnHImdeltn,.n. UI" Zanga alt. k.antllft. VOOI"10 u pal' dog OzoM. ana..l"aija.. ... t dl "olim lIan da azo-

RES~TAATVANIET GEIEEL:de klende.ti.n. Wij .h.n voor alk. vreemdo arbo1d.r h.t k-rijg ik 300 FR." .sn /lAa r.lijn. N.taal/a.. baia..wrzrI<t". (C1rkuh1re 33C30 van het .1n1-

.meider:, blijft bast.en. Op d. 50000 klen- recht op erbeid, recht op •• n IIIOIllWllllrdi, apalt.tj. 1)O()1" aan wl'kv'l'gWI7Iing. Ik UIl'"" ster1e van justitie)

de.u."., die door h.t V.mond ven Bal,i- b.. taen. Wij ai.. n d•• topzettin, ven de l4at hst wl"k ''1 'a tma.rodaaga l,oudt da po- 2· Dit betekent versterking van het poli-

.ch. Ondernaaun,.n worden , .. chet. kunnen t.rreur. oeerom d .. n wij: Un. m.j aan bij hst Ull'ltltllft lIan wrijn tieapparaat,o.a. de vreetldelin?enpol1t1e,

.r vl,. het !Un. van Ju.UU •• l.chtl 5000 - re,uleri .. rin, ven ALLEklandelti.nen UI I"bZijf. Za 'I'''''' llfij ..... Icorlt.l'Ol.,.." en een ware terreur van razzia s,u1tw1jz1n-

'.ra&ul.ri ... rd worden. Het plan 11 , •• n - herop.nin, ven de inschrijvin,.n op de RVAwrijn papi.N7t ." 'UI'l'aOIU'" rtrij h.t l4rId gen en repressie tegen de vreetldelingen.

plan ter re,ul.ri •• rtn" meer voor kontrol. t. Ull"latllft bi_ a.. 34 WI'. H Zo onderwerpt de burgerij lOSvan de Irbe1-

en repre .. i. t.,en de klend .. U.nen. ders aan een fasc1stiese terreur, en zo wil

Oaz. twee voorb•• lden zijn duidelijk: ze de bevolking al gewoon .. ken aan een

onder het. _ ven 'zijt ,. wel ,.re,uleri- steeds fasc1st1eser optreden van rijkswacht

• .. rd· worden elI. vre.mdelin,.n onder poli- en politie, en zo kan ze zich ook voorbere1-

ti.kontrol. , •• t.ld. Wi. z. kunnen mis•• n den op steeds uitgebreidere terreur,ook te-

of wi. zich ni.t ko•• t houdt (ond.r de gen de belh1ese arbeiders.

105 Pekhteni weren .r v.rachill.nde met 3· Hen zet arbeiders van verschillende na-

,.ldi,. pepi.ren) sturen z. de ,rens overl tionalite1t tegen mekaar op.

Mat d. IllitreU.tt. in de ru,1 Door de arbeidersklasse te verdelen wil

men haar verzwakken I

4. ONTBINDINGVANDEVREEI'IlELINGEI\PDLITIE.Wat oioOetons antwoord hierop zijn?

1· We lIIOe ten vechten tegen de 1eugens van

de burgerijlNIET DEGASTARBEIDERSMAARHET

KAPITALISII:IS OEOORZAAK VAMDEWERI<LOOS-

HEIDIEr bestaat geen enkel verband tussen

het aantal vreemdelingen en de werkloos-

heid.

vb.ln brussel waar de meeste v~el1ng.n

wonen,1s de werkloosheid het laagst. In de

jaren 30 waren er geen gastarbei ders. De

vreelIlde arbeiders hebben niets te maken

!liet de werkloosheid in de autOR!pb1elsektor ••

2· Als we zien dit het kap1tal1sle verlnt-

woordelijk is voor de werkloosheid, en dat

het door de uitbuiting van de 3°wereld is,

dat de vreemde arbeiders gedwongen zijn te

enwn1greren, dan zeggen we dit de Belg1ese

en vretlllde arbeiders zich moeten verenigen

en als één klasse vechten tegen het groot-

kapitaal.

Voor ons kan en mag er geen rassentegenstel-

ling bestaan, alleen de tegenstelling in

klasse.

Het is tegen de belangen van de Bel?1ese

arbeiders wanneer ze zich s_n .t hun'

kapitalisten zóuden keren tegen een de!l ven

hun eigen klasse: de vreemde arbeiders.

6. 'lEENAAADERAZZIA'S.

Het plan CeUf1ce voorzi.t in •• n v.r-

A houdt het .ch.rpt. rapre •• i. te,.n d. vrelllllde er-

cht omzich hier beid.ra onder h.t yuorw.ndl.l ven op.po-

vel"&unnin, .tol t .en einde rin, van de klande.ti.n.n • Dit bet.k.nt :

n petroons en Steet. e)ov.rel ,rot. razzie'. om vre.mdelin,.n

zond.r pepi.ren t. vinden.

b),ewepend. petrouill •• in d. fabri.k.n

zoels onlen,s in d. vl ... kon•• rv.nfabri.k

ven Antwerpen.

c)toenemano rezzi.' •• kontrol ••.• n p.trouil-

1., in d. volklWijk.n, hui.zo.kin,.n zonder

hui.zaakin"b.v.l.

DllERZICKTVANDEAKTIES.

Op 14 IIU,U.tU. k_, .11 re.ulteet ven het

prope,end~.rk ven AMOA, uOt.B, Lutt. Cam ••
P.rapectiv •• Tun•• i.nn ••• n d. V.rani,in,

voor d. rechten ven d. vreamda emeid.ra.

1000 bato,.ra in Bru.s.l op .treet.

- op 20 .u, b.,innen 2 Merokenen .n 1 Tun.-

.ilr .an hon,.ratekin,. 3 delen l.t.r ko

.r 5 Peki.teni .n 1 Bal" aan militent. van

~, bij. Oa hon,.rat.kin, werd h.t v.r-

z... lpunt voor .11 •• trijdende ol"&enilllti •• ,

.rb.idere .n ecti.v.lin,an. Oel.,.ti •• uit

fabri.ken kw_n de .tak.ra eenmo.di,.n en

or&eni ... rden d•• trijd t.,.n h.t reci.

_, hun fabri.k. Al,.maen ken men za".n det

de hon'.rat ....in' aan .non. .teun wa voor

h.t in b_,in, koman van de IOlid.rite1t1-

kllllP.,n •• n voor nn verat.rk.n ven het

enthouai .. _ bij de klende.U.n.n 0111

in het verzat t. ,een. Wh bij d. hon,.r-

.t ..... ra ,_ .. t b, hè.ft det ,.zien I

- n. de invel in VVS, weer honderd.n

PakUt_ .U.pen .n we.rv.n .r 105 het

lend- .. rden uit,.z.t (necht ven 27 eu,).

b.too,den 40 .an•• n van UC~B voor het

~lIIrieet toen de Pe"'i.tani w.rden

over..br.cht neer de rijk.wechtkezarn.

ven Ett.rb .. k. Vro.,.r op d. d.g hadden

250 .rb.idera, weeronder zur v.l.n ven de-

z. Pakbteni,b.too,d voor h.t RVA-,abouw

in BruI •• l. oin.d., 27 .u,. zijn 200

b.tOC.ra de vrijl.tin, ven d. P.ki.teni

,een .i.en .n zijn door de volk.wijken ven

Srh.erb .. ", en S-Joo.t-t.n-Node ,.trokk.n.

Het minist.ri. h•• ft el. voorweorde ,e.t.ld

0'" de l"IIIuleri •• rin, t. kunn.n doorvo.ren

det d. vreemd.lin,.npoliti. mo.t verat.rkt

worden. In h.t voorat.l van de read,.ven-

de ko~ •• i. l.z.n wij : • d. di.nst.n

ven d. vre.mdelin,.npoliti. mo.t.n in

.teat , •• t.ld word.n ell. tek.n t. var-

vull.n di. voortvlo.i.n uit de re,ule-

ri.et1 •.•• Oa bij~omen••• ff.kti.ven di.

.reen verbonden zijn mo.t.n dut ab.oluut

.n on~iddellijk t.r be.chikkin, ,.st.ld

worden ••
Dit b.t.kent dUI dan h.t vreemdelin,.npo-

lit1.lippereet v.rat.rkt wordt .n det t.r-

wijl we zien det .r •• n ,rot. ondUidelijk-

h.id he.rat t.o.v. wet preci., di. tek.n

ven de vremd.lin,.npoliti. zijn. Vre.md.-

lin,.n kunn.n op,.pekt word.n .n buit.n,.-

z.t zonder .ni,. vo"" van rechtspreek, de

vreOllld.lin,.npoliti. wer"'t blijkboer voll.-

di, onefhank.lijk. Wann•• r we zien ho. di.

vreemdelln,.npolitl. optreedt bij rezziá'.

t.,.n de vreemdalln,.n, wenn•• r we zi.n ho.

in BI'\I•• el en in end.re del.n von het lend

vre.md.lin,.n op 'traat volkomen will.k.u-



~~~!~~!h., ~ "kt" 'Y
die ziek Is. Da.ra. zien we ons moreel ~
Yerplfcht hetlleen bloetll(pot)toe te
smijten.Het beste,Piet

Zond.g 3 Nov. werd er in Antwerpen door een
ZOODt.1 vilfden en .fndervaliden betoogd
voor een ~nswaardig bestaan. Uiteraard
hebben de minderval1den aan deze uni" niet
te kl.gen. Je ziet ze immers regel~tig
~t hun wagentje de trappen aan de alma's
op en af krossen. En ja,zelfs sommige nieu-
we .udit6ria zijn vrijwel ontoegankelijk
voor hen,.aar is dit juist niet in 0-
vereenstenning ~t het onbereikbare
k.r.kter van de wetenschap 1

Hyerere,president van Tanzania,werd ver-
leden j••r eenparig door de fakulteits-
r.ad van politieke en soc. wet. voorge-
steld tot dr. honoris causa. Hu blijkt
deze aanbeveling in de papie~nd ge-
sukkeld te zijn. Sommige boze tongen
fluisteren over de toren van ·Le Grand
Chef Sese Seko·. Inderdaad,waarom hij
niet 1

'ZE.H. CYRIEL VERSCHAEVE
na ft ..... t bem n.let I

lEDIKA: DE • SCHIFTE.7DE 2'AAKVERVULLINC ..

VAN DEZE UNIV.STINKT NAAR WILLEKEUR

Ondertussen is de eerste st.king weer
ter aarde besteld. Het werd ten slotte
een vrij vrolijke begrafenis: voor de
studenten althans -.De juridiese cnaan-
tastbaarheid van de eksalllenjurywerd via
een kompromis toch voor schut gezet:
de onrechtmatig gebuisde studenten krijgen
de toelating oq de tweede en de derde kan-
didatuur te kombineren en moeten enkel de
betwiste vakken waar ze 10 op haalden
(voor elk zijn er dat twee van de zes)te-
rug afleggen. Om een natrap door de proffen
in kwestie te voorkomen,hebben ze het
recht op andere eksaminatoren en een an-
dere eksamenjury. De dossiers van de
gebuisde Indonesi@rs zullen door een
gelengde k~issie van studenten,prof-
fen en ombudsman + akad. sekretaris
terug geopend en onderzocht worden •
InfOMIele kontakten van aan de andere
k.nt van de barrikade waarborgen een
gunstige afloop . Bovendien heeft men
nog eens een koherent beleid tegenover
de buitenlandse studenten beloofd. Waar-
v.n dus nogmaals akte.
Ondanks dit niet onaardig resultaat wil-
len we hët versgedolven graf nog eens

o~l~n.voor we er een aantal chry-

De m,ssasportdag werd ondanks het klassieke
weer,toch een sukses. Vooral de voetbal-
~tch asr-sportraad;hier volgt dan ook
een verslag dat als enige bedoeling
heeft objektief te zijn.
De wedstrijd startte zonder de besten
onzer broeders die thuis de POlitieke
strijd aan het voeren waren.Kringraad
en kultuurraad stonden er dus alleen voor.
maar daare. niet getreurd.
Voor de spelers het door hadden had de
arbiter de aftrap al gegeven.Wat ver-
wacht werd geschiedde.Met haak-.kruis-.
water-.en steekpassen neemt het ster-
renelftal van de asr de bal van de scheid-
srechter over Q1 hem bijna niet meer af
te staan.Ondertussen zitten de achter-
spelers en de achterspeelster met de
keeper te kleurenwiezen.Haar hier komt de
grote kracht van de asr:door ~t 7 van de
8 in de voorhoede te gaan.is er altijd wt
iemand 0lIl de bal naar toe te spelen;,
revolutionairlAldra gaat de sportraad zich
dan ook ingraven.betonneren.Beton is sterk.
~ar de asr is sterker.
En ja,de veelvuldig opgekomen supporters
weten al wat er gaat gebeuren. Met een
schijnbeweging laat onze·voornoeae Oe
keeper driemaal naar dezelfde hoek
duiken.om dan zuiver tussen zijn benen
te besluiten. 1-0
Het sterrenteam heeft na deze defeni-
tieve voorsprong alle interesse in ver-
dere doelpunten verloren.De match ver-
waterde dan ook zo dat de haarbitter en rond de dokprocessen. en eist hun on-
niets anders overbleef dan voortijdig af lIiddellijke vrijlating.
te fluiten. (voorlopige stand 1-9 ) Zij klaagt tevens de llanier aan waarop
Hier volgen dan nog enkele beslijkte deze dokprocessen worden geënsceneerd.
namen vallJlassacrossers:bij de dames: een schoolvoorbeeld van hoe vakbondsbonzen
I.Verhoeven Lucia.2.Jonckheere Harijke en patronaat de voorhoede van de arbeiders-
3.Winderickx Liesbet.4.Yerreyckt Rein. beweging trachten te likwideren en het sta-
5.Naessens Hieke kingsrecht verkrachten.
Bij de heren:l.Stevens Eric,2.Truyers Hark Politika verklaart zich solidair met de
3.Dereymaker Lieven,4.Wuytack J.P. twintig dokwerkers en militanten die in
5.De Keukelare Lieven J deze politieke processen valselijk beschul-
Haar al de rest heeft ook gewonnen! '" digd worden en efst hun onmiddell1jke vrij-

V spraak.
GEEN INBREUK OP HET STAKINGSRECHT I

.,
Getekend : Alg~ene Ver~adering van POlitika

....., ~ 29 oktober.2 ~~-~ ...

M \SS \SPOHTD \G

1. De aktie was een protest tegen een
verdoken numerus clausus : het op ei-
gen houtje steeds hoger stellen van de
selektiekriteria. De overbevolking in
Geneeskunde moet immers dringend ~eer
afgeremd worden: het 2-semester systee

t zijn vermeerdering en in sommige ge-
vallen verdrievoudiging van de gedoceer-
de stof bleek een nog te botte zeis .
Er moeten andere maatregelen komen:
Prof. Verstraete (akad. sekretaris Ge-
neeskunde) pleit Voor een verplichte
bis-aanvraag VOor iedereen. Geens deed
er nog een ..inisteri!el schepje bij.
2. De ganse aktie was een schrijnende
klacht tegen de willekeur die nog vaak
de regel is bij eksamens.

NgL.tWnt.n lIan tUa. unill .chijn." ""'."
lIOO" .tua.nt." t. g.ZiUn.dan ~o" prooff." I

Kortom,de proffer. vagen er hun laars aan
en de rechtszekerheid van de regle-
Ienten is dan ook nihil.
De kringraad heeft dan ook de taak op
zich genomen de ..isbruiken openbaar te
ruken in een Zwartboek .

AZ. jij ook •• ". a. d~ N"t gaJ"lIt ,
of j. k."t i.wrand antUl'8 di. i" dat g.-
uaZ i. g.w .. t,lumtaJct•• " dan Iln lIan ,dIJ
IIOZ~"tU "'''11.'' :
lIOO" po•• wt. : ma"k v.l'CaUe.Nn.CIIZ •• -
tijn.nl<uD! 70, JOJO Hev."Z.. A franll
Zooaï.,bZijdil inkoMSt.traat 111,aZhi.".
lIOO" hW'l. wt. : jan tU 1ftO:!I.".IIZaMingA-
.traat J, A vic ."g.ZA,kon. albll"tZaan
40.aZhï.".
Het is dringend tijd voor een· examina-
tion of the examinations·. Enkel dan zul-
len wij gl!lo'apendzijn voor een represen-
tatieve bespreking en evaluatie van de
eksa~nreglementen.
3. Het akkoord belooft ook een Arbitrage-
k~issie : een soort Hof van Beroep als
de onderliggende instanties gefaald heb-
ben. De Akade..ische Raad zal hier verder
rond werken.
tt voo"e. aaZ tU "JO(/tJZijlr)wid lIan b.roollp
lIOO" di. (/tJuaZlA dat ".n aich aZ. kanài-
datA OI1biZZijk bIIhantUld acht,P.llchoZo-
gi.ch .A ~tigll iPlIlZo.d uitollfll"lI" ,
e.MjZ aij .~uridi.c}r.z.chU Wl'CUIWool'd
n.t.n mag. " tpro], •Di.~,,J,01'8t : UnillC"lIi-
tllit A lI.t"-elu:zp. )
De ~ilijkheid zll hier zowel de samen-
stelling als de bevoegdheidsbepaling zijn.
Halr enige kracht zal wellicht In een
groot IIIOreelgezag liggen.De vraag is of
de universitaire gemeenschap nog niet te
veel gespleten is o. hetzelfde gezag nog
als -aree1 te aanvaarden. En zal deze
k~issie een onafhankelijk rechtscol-
lege en een onderzoeksinstantie zijn.of
slechts één van beide 1
5. De Medika-staking heeft ons tenslotte
weer geleerd dat aktie vaak het enige
argument is dat proffen verstaan. lnfor-
~le besprekingen leverden niets op tot de
staking de proffesorale geesten plots
verlichtte.
Haar ook aan onze kant was het niet alle-
'111 rozegeur,lut stun maneschIjn.

INI~f)ll)ll"I'II~
Politika: persmededeling.

De algemene vergadering van de fakulteits-
kring Poli tika. verklaart zich solidair
~t de acht mensen, waaronder een medestu-
dent. die valselijk in staat van beschuldi-
ging werden gesteld naar aanleiding van de
betoging van dinsdag 22 oktober te Antwerp-
en rond de dOkprocessen. en eisen onmidde-

De aktie heeft geleden onder een zekere
demobiliserende invloed. De 1· jaars Ge-
neeskunde werden door Hedika zelf gead-
viseerd van maar een week uit Leuven weg
te blijven.En er was steeds te weinig
volk voor prakties werk.
Het aanbod van Kultuurraad om de a~tie
logistiek met·affiches en straattoneel
te steunen.werd pvenmin aanvaard.
De Kringraad laat het van naar kant ge-
deeltelijk afweten wat betreft het mobili-
serende aspekt van de aktie.Zij beperkte
zich de eers te week nog tot een vaak ge-
Drekkige infonll1atieverspreidingen besliste
pas de week nadien met een ultimatum haar
volle gewiCht in de schaal te werpen.

Een dreiging alleen bleek al voldoende I
Fundamenteler is de vraag of de aktie
~l werd gevoerd rond juiste ordewoor-
den. Re@ele medezeggingschap is een slo-
gan wa. rachter somnige studenten ongaarne
opstappen.Zij ~nen dat wIJ in het verle-
den al te waak bedrogen werden 0111 nog in
een medebeheer te kunnen geloven.
l4n t. g1'OOt tJjI"troo~ in ov."Z.g.tJ'!Jc-
tUN" kan iMW"1I g."IQkk.zijk e. lIIi.bl'Ui-
k.,. nut. vi t.i t uvl'de>l.
Haar één ding is zeker: de staking is

daan,maar onze aktie rond de eksamen-
problematiek moet verder gaan
Hopelijk met uw medewerking 1

bvk •

Totstandkoming

REDAKTIE - R~I~------------
medewerkers

verb1st terry,nauwen twan,

van bouchout kris ,IIUMe

gu1do,nieuwdorp paul ,

bOI1,:aerts jan, soc. raad,

lut van de velde. er1k

van th1enen, juul. bolle ,

verschaeve cyriel (onder

den beton).

VETO 1S een uitgave van de

aleemene studentenraad :

het overko~pelend or~aan

van Kringraad,Kultuurraad,

Sportraad en Sociale raad.

-------------

Kwak kwakkelt verder. In een brief aan
de akad. overheid protesteerde de kunst-
wetenschappelijke archeOlogische kring
tegen de onvolledige uitvoerbaarheid van
het lessenrooster: d.w.z. de meeste prof-
fen zijn met vakantie. Van de 19 lesuren
worden er slechts vijf(!) gegeven.
Steppe (3 vakken) is ergens in het bui-
tenland en Lemaire(2 vakken) is met d
koning naar Indonesi@. Bovendien is er
nog steeds geen titularis voor heden-
daagse kunstgeschiedenis en voor 3 keuze-
vakken.Maar dit is nog niet alles. Zo-
als iedereen is ook Kwak met de herstl'Uk-
turering van de progr~a's bezig.Van de
drie studierichtingen had de richting
kunstwetenschappen zelfs geen progr~
makommissie. Na een geprovoceerd mis-
lukte afspraak met de studenten kwam er
tenslotte e~n misbaksel uit het kunst-
warhoofd van een prof te voorschijn •
De studenten waren er helemaal niet
over geraadpleegd,en aanvaarden het
plan ook niet. Dit was dan nog eens het
ware maar trieste verhaal van een stuk-
je medezeggingsschap aan de KUl •

- --
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