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Sinds enkele weken beleeft het
studentikoze leuven een diskus-
sieperiode over "de strukturen".
een onderwerp dat telkenjare pe-
riodiek terugkeert. Inderdaad.
inds geruime tijd voelt elke

kring, elke overkoepelende orga-
nisatie zich zedelijk verplicht
een voorstel in te dienen over
de werkingsstrukturen voor het
volgend akademisch jaar. Deze
zijn uiteraard steeds voorlo-
pig.
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wepd peeds tien jaar geleden (7
apr-i/l: 1967) afgedl>;Akt in het Lcu-
venae studentenblad Universitas.

En het heeft el> inderdaad veel.
van weg dat el', om het X aantal.
japen, een betrinni nq wordt dOOl>-
gevoepd ovop de op3anisatie van
de Leuven8e studentenbeweging.
El~8tige vaststell.ingen dat de
bestaande or3anisatie niet aan
de lJensen voldoet, var-ion omge-
zet in diepgaande diskussies en
ontwerpen van nieÛlJe plannen;
dit met de bedoeling al.les op-
nieuw leven in te blazen en aan
de studentenbeweging opnieuu
annslag en slagkracht te geven.
Daarbij uordt: vporal: belang ge-
hecht aan de (formele) 8t~~k-
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.tuur, waal' VaaK de oop~aak van
de malaise uordt: gezien.
.En het 'I'esultaat van de gevoer-
de diskussies mondt dan dikwijl
uit in een (fonnele) heretiruktu=
Peping van de studentenbeweging
in Leuven, met de v8Pl.Jachting
dat de nieuwe organisatie daad-
l.Jerkelijk vl~chten op lange ter-
mijn zal afiaerpen,

Het X aantal jaron is blijkbaa'I'
weel' voopbij, want de diekusoie
over de A.S.H. zijn reoda gCl>:.d.-
me tijd gestart.
Dit heeft geleid tot voorstel-
len hoe de A.S.H. de volgende
japen zou moeten verken. Voor-
tellen die het belangrijkste

onderuerp va~l dit nwrrner uitma-

ken.
edoeling in dat iedereen over

deze en andepe Voorstellen (die
we niet vastkregen voor dit nwn-
mep) nadenkt, dat ar in de krin-
gen - in algemene vergaderingen
of disku8Biogroepen - over ge-
proken uordi:
De resultaten van deze gOBpl>ak-
ken worden dan een l.JCek, veer-
tien dagen. .. na de paasexa."lcn
amcngabpacht, om daarui-t: de

konklusies te t~ekken.
Door dit "dcoGier" nu uit t
brengen, hopen IJC ook zo dicht
mogelijk aan te sluiten bij de
bestuursverkiezingen in de kl'in-
gen, waarbij dit ondemserp ook
te.r sproke zou moeten komen.

Voor !Je het woord laten aan de ve~schillende vooretel.len, lijkt het studenten apart en anders georganiseem.
'ons geen ove~bodige zaak een poging te ondernemen om de geschiedenis VOor dit artikel deden we een beroep op het boekje Een eeuw Vlaamse stu-
an de etudentenonqanieatde in Leuven !.Jeer te geven, cn dit vanaf We- dentenbeweging in Leuven, vorig jaar door de fakulteit Letsieren en .n.js-

retäoortoç 11. Van dan af verden diverse vonnen van overkoepelende 0'1'- beqeente uitgegeven bij Ace", n.a.v. 550 jaaP LcuV<3nSC unive~siteit; dit
anisatie doorqeooerd, werk diende ale vichtenoer, Verder kuam er veel: i'lfo'l'fT/:ltie uit de stu-
redoeling is de kr:u:httijnen te kennen die de etauktuu» bepaald hebben, dentenbladen uit; de j.2ran 'ao Universitas en Rerum (3'1,(1 v~1'del'). Uit
t doel van die bepaa~ organisatievo~ te schetsen en de Pedenen aan het dokumentatieoentrwn van de A.S.R. we~n verslagen van de laatste

te halen die tot verandering l-eidden, Het gaat hier ui ieraard om de oen- tien jaar gehaald; en tenslotte kon ook gebruik gemaakt uorden van ma-
tral? o:flanisati~_v~ d~ Vla~ms! studenten_ in Leuven; ~t ondanks de tiet-iaal: uit het Uudentenerchief van Dr. M. De Goel/se, waal'"VOOrdank.
um.ta1.~e universiteit tot Voor tien jaar, waren de Vlaamse en Waa1.se

twee 'aktoren
Heel opmerkelijk is. det de belang-
rijkste krachten in de leuvense
studentenbeweging tot ongeveer 'SS
gevormd werd door stUdentenvereni-
gingen (wat we nu "vrije verenigin-
gen" noemen). Tot dan gaven zij ge-
stalte aan vele initiatieven in het
leuvense studentenmilieu. Als dus-
danig maakten deze verschillende
.organisaties de pilaren uit van de
overkoepelende studentenstruktuur
in leuven.
Vanaf het midden der jaren 'SO be-
gonnen de fakulteitskringen op de
voorgrond te korr.en.Kringen beston-
den reeds sinds een honderdtal ja-
ren, maar die waren niet te verge-
lijken met de huidige: het waren
eerder literair-wetenschappelljke
verenigingen, waar het initiatief
niet zelden bij professoren lag.
Rond het jaar 1930 begon de na-
druk meeer te liggen op de inter-
ne werking i.v.m. de studies, de
belangen binnen de studierichting,
en was de wil aanwezig tot inter-
fakultaire samenwerking. In 1940
werden de fakulteitskringen gebun-
deld in de Confederatie der Leu-
vense Faculteitskringen (ClF -
wat later het rakulteitenkonvent
(FK) en in 'S9 de Kringraad werd,.
Oe ClF werd echter in de overkoe-
pelende studentenorganisatie op-
genomen met een statuut, geliJk-
waardig aan dat van de "vrije ver-
enigingen".

In de jaren 'SO kwamen de studen-
tenverenigingen meer en meer op
de achtergrond of verdwenen. en
kwam de klemtoon voor studenten-
werking vooral te liggen op fa-
kultaire vertegenwoordiging in
verschillende raden. zoals we dat
nu nog kennen.
Van een overkoepelend studenten-
orgaan, samengesteld uit "vrije
verenigingen". kwam dit orgaan
halfweg de jaren 'SO in handen
van raden, die fakultair samen-
gesteld waren.

Een tweede opmerkelijk feit in de
geschiedenis van het overkoepelend

. studentenorgaan in leuven is, dat
de motieven die het bestaan ervan
verrechtvaardigden, niet altijd
dezelfde bleven. Onder diverse in-
vloeden veranderden deze motieven,
zodat het niet meer dan logisch
was dat er herstruktureringen wer-
den overwogen en doorgeuoerd.
Vooral vanaf de jaren 'SO werden
de doeleinden van een overkoepe-
lende studentenorganisatie her-
haaldelijk in vraag gesteld. Van-
af 1944 gerekend, zitten we momen-
teel aan de zevende "uitgave" van
een dergelijke struktuur, met een
gemiddelde "levensduur" dus van
J jaar .•.
et is vooral belangrijk na te

gaan welke de inspiratievronnen
waren om tot een bepaalde vorm
van organisatie te komen.

leuven •• tudentencor p.

Het is onbetwistbaar dat het KVHV
in de afgelopen decennia een zeer
belangrijke rol heeft gespeeld in
leuven. Het was tot aan de Tweede

Wereldoorlog de belangrijkste i-
nitiatiefnemer en organisator van
de Vlaamse studenten in leuven,
dit zowel op politiek, sociaal,

kultureel en sportgebied. de solidariteit tUBsen studenten
Op politiek vlak lag het aktieveld en overheid. '
vooral in de Vlaamse zaak, wat het Oe aktiviteiten die in de volgende
Verbond tijdens \oI.o.n tot aktivi- jaren werden opgezet, hadden op
teiten bracht die vele Vlaamse stu- politiek gebied een Vlaams en ka-
denten tegen de borst stuitten en tholiek karakter. waarbij het KVHV
die tot ledenverlies aanleiding ga- nog steeds toonaangevend bleef (a
ven. Vlak na de oorlog ging het ties i.v.m. IJzerbedeva~rt. tegen
KVHV opnieuw een gematigder Koers het kommunisme - Hongaarse opstand
varen, maar voor de studenten en i.v.m. de schoolstrijd ..•). Ook op
voor het Verbond zelf was het dui- kultureel vlak nam het KVHV de
delijk dat het KVHV niet meer de meeste initiatieven.
enige leidende kracht in leuven Globaal genomen bleef het lSC in
kon zijn. zijn werking het stramien volgen
Temeer daar er aantal initiatieven dat vOOr de oorlog het studenten-
waren ontstaan (in de jaren '30 leven bepaalde.
uit het KVHV ontstaan) die door Ondertussen ontwikkelden zic,",een
hun werking of door hun aard, be- aantal tendensen.
langrijke organisaties waren gewor- Het belang van de organisatie der
den en/of vele studenten groepeer- studenten binnen een studierichtin
den. (in kringen) nam toe. Waar er bij
Daarom werd op 13 december 1944 de oprichting van de ClF 12 krin-
het Leuvens StudentencO'I'f1l (LSC) gen bestonden, vertegenwoordigde
opgericht. De "Raad" (te vergelij- dit or-geen in '45 reeds 17 kringen
ken met de huidige algemene ver- Deze uitbr~tng van kringen zal
gadering in kringen en raden) was doorgaan tot vooraan 'in de jaren
samengesteld uit 1 tot 4 stemge- '70, waar het huidige aantal van
rechtigde vertegenwoordigers van 25 fakulteitskr1ngen bereikt werd.
de meeste toen~alige studentenor-
ganisaties. Oe belangrijkste wa-
ren: KVHV met 4 ste~en. en met
elk 2 stemmen: SOCiale Hulp/SH
(1), de Confederatie der leuvense
Fakulte1tskr1ngen/CLF en het Hoog-
studentenverbond voor Katholieke
Aktie/HVKA (2); met 1 stem moesten
het Vlaa~s Sportverbond (3), KVS
Hollandia lovaniensis (4) en nog
een vijftal andere organisaties
(die niet meer bestaan) zich te-
vreden stellen(S).
Uit de statuten van het lSC komen
enkele belangrijke kenmerken naar
voor. Ten eerste het belang van
de studenten-verenigingen (S) en .~



Dit is de definitie van syndi-
kalisme in 1966. De ontwikkeling
tot deze gedachte gebeurde ech-
ter langzaam.
aast Sociale Hulp. die op eer-

der karitiatieve basis arwe Leu-
vense arbeidersgezinnen en nood-
lijdende studenten wildrhelpen.
kwamen vanaf '49 een aantal ini-
titatieven van de grond. die
vanuit sociale overwegingen stu-
denten in hun dagelijkse leef-
en studieproblemen wilden hel-
pen. In dat jaar werd het Uni-
versitair Sociaal Centrum (USC)
opgericht. een gezarrelijk ini-
tiatief van professoren en stu-
denten. Itieruit groeiden in de
jaren '50 diensten als Acco.
Huisvestingsdient. medische en
juridische dienst. jobdienst.
Deze projekten waren een voor-
name schakel in de demokrati-
sering van de universiteit; d.
w.z. rond de jaren '50 begon
zich al een verschuiving in de
sociale samenstelling van de
studentenbevoll ing voor te doen;
de studenten. a 'komstig uit de
lagere sociale lagen. vonden
dan ook een materiäle rugge-
steun in de opgerichte sociale
diensten (het studiebeurzenstel-
sel werd eerst in 1954 opgezet).

leuvens studenten parlernent

Deze toename kan verklaard worden
door enerzijds de toename van het
aantal studenten en anderzijds door
het feit dat binnen de fakulteiten
het aantal specialisaties uitbrei-
ding nam; dit laatste leidde tot
"departementalisatie" (bv. de
fakulteit Geneeskunde, de fakul-
teit Letteren en Wijsbegeerte).
of de oprichting van nieuwe fakul-
teiten opleverde (bv. de fakulteit
der Rechten. waaruit de fakulteit
Ekonomische Wetenschappen en de
fakulteit Politieke en Sociale He-
ten schappen voortkwa~en).
Een tweede belangrijke ontwikke-
ling was de OpkOMst van het stu-
dentensyndikalis~e. dat van be-
tekenis zou blijven tot aan het
einde van de jaren '~D.

Studentensindikalismeis een term
die de laatste jaren veel opgang
gemaakt heeft,Oe nieuwe studen-
tengeneratle isnietmeer tevreden
met de bestaande strukturen.Zij
IS zich gaan bezinnen over haar
plaats en rol in de gemeenschap,
en ze IS gaan inziendat het stu-
dent-zjjn niet een verschijnselis
dat losstaatvan de gemeenschap,
maar er werkelijk deel van uit-
maakt, m.a.w. studentenproble-
men zijn problemen die de hele
maatschappij, zijhet dan op lange
termijn,aanbelangen. Samen met
een groeiend sociaalbewustzijn is
een groter verantwoordelijkheids-
besef naar voor getreden en daar-
Uit zIJndan eisen als medebeheer
en medezeggingschap naar voor
getreden. Oe nieuwe studenten-

De demokratisering in de studen-
tenbevolking. bracht ook de i-
dee naar voor ,an een demokra-
tisch georganiseerde studenten-
beweging. De overkoepelende or-
ganisatie LSC kon dan ook niet
langer in handen blijven van een
aantal studentenverenigingen,
maar het beleid ervan moest uit-
geoefend worden door alle studen-
ten.
Dit was de gedachte die in 1956
leidde tot de oprichting van het
LeUI). re Studenten-Parlement
(~ • dat drie "schakels" be-
vatte. In het "parlement" zaten
50 rechtstreeks door de studen-
ten verkozen studentenvertegen-
woordigers; hier werden de be-
slissingen genomen.
Dat echter de studentenvereni-
gingen (in het LSC) een belang-
rijke invloed bleven behouden.
illustreert het feit dat de Raad
ven het LSC mede het Oagelijks
Bestuur van het Parlement uit-
maakte: naast 5 vertegenwoordi-
gers uit het parlement. zetel-
de in het Dagelijks Bestuur 1
vertegenwoordiger van KVHV. F,~.
HVKA. VKM (7). het Blok der ~,o-
ciale Organisaties (6) en S
Als derde schakel waren er de
"commissies", het parlement stel-
de 7 kommissies aan die belast

generatie wil niet alleengrondige
verbeteringeninde bestaande stel-
sels verwezenlijktzien,ze wil die
verbeteringenzelfhelpen tot stand
brengen.

(UNIVER$IHS,23 dec: 1966.1

waren met het organiseren en
koördineren van een bepaald as-
pekt van het studentenleven: Pers-
en Informatiecommissie. Studie-
commissie. Sociale Commissie.
Sportcommissie. Culturele Commis-
sie. Commissie Buitenland en
Huisvestingscommissie.
et was het parlement was het

orgaan dat zich bezig hield met
het algemeen gebeuren aan de
Leuvense universiteit en dit
voor zover het de Vlaamse stu-
denten betrof.
Oit formele studentenparlement
was echter een kort leven be-
schoren. Reeds tijdens het eer-
ste akademiejaar ('56-'59) was
het vaak moeilijk 30 vertegen-
woordigers bij elkaar te krij-
gen. Daarenboven was niet zel-
den de "geest van verstandhou-
ding en samenwerking". die in
het LSC zou moeten heersen.
zoek. en. uit vrees voor ver-
lies aan invloed. werd het LSP
beurtelings geboycot door de
deelnemende verenigingen.
De kommissies waren de enige
organen binnen het »die ern-
stig werk leverden.
Het politiek-vertegenwoordigend
orgaan dat het LSP wilde zijn.
stierf een stille dood toen in
1~6~ geen verkiezingen meer wer-
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den uitgeschreven voor het vol-
gend akademiejaar.

Het LSC (vanaf '61: LSK) bleef
bestaan. maar was ondertussen
wel wat in samenstelling veran-'
derd: KVHV. FK. UWen SK. Er was
geen sprake meer van representa-
tiviteit en het LSK had bevoegd-
heid om de subsidies (afkomstig
van de akademische overheid) te
verdelen onder de studentenver-
enigingen, iets wat in de loop
der jaren herhaaldelijk aanlei-
ding gaf tot interne moeilijk-
heden en breuken.
In de loop der jaren verander-
de het LSK nog enkele malen van
samenstelling; in '64 kwam So-
ciale Raad erbij; in '66 was de
samenstelling weer omgegooid:
FK. Sociale Raad, Kultuurraad
en KVHV.

Ondertussen was er in Leuven
weer één en ander gebeurd.
In '62 "startte" de aktie "Leu-
ven Vlaams"; aanvankelijk werd

ze gevoerd in geschriften over
al dan niet splitsing. afkom-
stig van Walen en Vlamingen,
proffen en studenten. In '63-
'64 konden (bij wijze van ~pr9-
ken) de akties beginnen; de
standpunten waren gekend: beto-
gingen, stakingen en "spontane
uitbarstingen" volgden elkaar op.
Belangrijker dan de Vlaamse
kwestie te schetsen, is de rol
die de studenten hierin gespeeld
hebben en vooral welke verande-
ring dit bij hen teweeg brael'.

De aktie "Leuven Vlaams" slueg
aan bij de grote massa der stu-
denten; ze werd gedragen door de
studenten, die fakultair via de
kringen waren georganiseerd.
Wat tot gevolg had dat het F
een belangrijke plaats ging be-
kleden in het LSK. Dit leidde
weer tot herrie met de andere
organisaties. inzonderheid met
het KVHV. dat zijn politieke po-
sitie in het gedrang zag komen.

v.v. S. - Leuven
Inmiddels was V.V .. (1u) uitge-
groeid tot een vertegenwoordi-
gend orgaan van de Vlaamse stu-
denten, die vooral het syndika-
lisme in haar vaandel voerde.
Een belangrijke mijlpaal voor
euven was een betoging, door
V.V. i. in '64 in Leuven georga-
niseerd. waarin syndikale eisen
naar voor werden gebracht: me-
debeheer in de universiteit, in
de verdeling van de regering~
toelagen. studieloon. beurzen.
huisvesting. eetgelegenheden ...
Daarnaast waren er eohter eisen
die van voor~ame invloed zouden
zijn in de latere jaren: een mo-
derne en demokratische universi-
teit, die noodzakelijk zou lei-
den tot een daadwerkelijk mede-
beheer van professoren en stu-
denten.
Oe ideeën van V.V.S. vonden weer-
klank. V.V.S. was echter een or-
ganisatie die "fysisch" moeilijk
aan te wijzen was. Daarom werd
in '66-'67 besloten de "over-
koepelende studentenorganisa-
ties" in de verschillende re-
gio's de naam V.V.S. te geven;
in Leuven werd het LSK omge-
doopt in "V.V.S.-Leuven".
et belang dat de fakulteits-

kringen hadden in de "Leuven
Vlaams"-aktie, vond z'n weer-
slag in de samenstelling van
de studentenorganen. Sar!1en
met de naamverandering werd
ook de interne struktuur van
de deelnemende organisaties
gewijzigd: V.V.S.-Leuven be-
stond uit 3 raden: FK (in het
centrale VVS-Leuven vertegen-
woordigd door 6 personen),
Sociale Raad (3 vertegenwoor-
digers) en Kultuurraad (3 ver-
tegenwoordigers). Elke raad
steunde intern op vertegenwoor-
digers uit de kringen. Het wa-
ren de "diensten" die in Leu-
ven de centrale taken opnamen:
subsidies verdelen en kontro-
leren. formele vertegenwoordi-
ging t.o.v. de akademische 0-

var+.afd , kontakt tussen stu-
dentengemeenschape en "buiten-
wereld", en koördinatie en ini-
tiatiefrecht op studentenpo-
11tiek vlak.
Het KVHV. dat tot dan toe "op
grond van zijn machtspositie
de lakens uitdeelde", was oor-
spronkelijk nog wel voorzién
in de struktuur voor de ~poli-
tieke" taak. terwijl de andere
organen zich op het fakultai-
re. sociale of kulturele ge-
bieu zouden engageren. :nterne
strubbelingen maakten dat KVHV
buiten spel werd gezet (en in
'66-'67 zelfs geen subsidies
meer kreeg).
Vanaf '67 kreeg de syndikalis-
tische gedachte (de dienstver-
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lening) de overhand in de cen-
trale organisatie. en werd een
duidelijke scheiding gemaakt
tussen de raden (via kringver-
tegenwoordiging werkend voor
alle studenten) en de "vrije
organisaties" (die een bepaal-
de groep, bepaalde ideeën ver-
tegenwoordigen).
In ~ei '66 verklaarden de 8el-
gisl:he bisschoppen (inrichten-
de macht van de Leuvense uni-
versiteit) dat het "hun onwrik-
bare wil was de eenheid van de
Leuvense Alma Mater te behou-
den". Dit kwam voor de studen-
ten aan als een "diktaat". waar-
door in één klap alle vroegere
(vage) beloften tot reorgani-
seren van de universiteit van
tafel werden geveegd. In een
studentendokument werd deze
houdil~ aangeklaagd. en wat be-
langrijk is, werd de aandacht
gevestigd op het hand in hand
gaan van de konservatieve mach-
ten: klerikalisme. unitarisme
en kapitalisme.
Daarbij groeide een inzicht van
verbondenheid tussen de situa-
tie van de studenten en van de
arbeiders (n.a.v. de gebeurte-
nissen in februari '66 aan de
mijn in Zwartberg).

De akties van de studenten had-
den tot gevolg dat op het ein-
den van het akademiejaar '65-
'66 tot een splitsing van de
universiteit werd besloten.
et zou tot '66 duren ve reen

definitieve oplqssing van het
probleem Leuven werd bekomen.
Oe studenten legden inmiddels
de nadruk op de vorming van een
Vlaamse én de~ ratische uni-
versiteit: d.w.z. dat de stu-
denten betrokken zouden worden
bij het universitaire leven
door vertegenwoordiging in de
fakulteitsraden en in de Aka-
demische Raad. De universitai-
re overheid negeerde deze ei-
sen wat leidde tot de uitroe-
ping van een syndikale (in de
vroeger gegeven betekenis)
staking. wat tot schorsing van
een aantal student leiders to
gevolg had. In januari '67
werd het geschil bijgelegd en
in een gemeenschappelijke ver-
klaring van overheid en stu-
dentenleiders werd gesteld dat
zij "zullen sarrenwerken Om Lêu-
ven-Nederlands in demokrati-
sche geest stevig uit te bou-
wen".
De syndikalistische gedachte
had.in '66 duidelijke vorm
aangenomen. Oe noodzaak werd
ingezien om tot een echte stu-
dentenvakbond te komen ~et het
doel de studenten, die op een
progressieve manier over de
maatschappij dachten, die be-



reid waren de strijd voor een
totaal-demokratie te voeren
tegen het kapitalistisch be-
stel, te groeperen binnen een
pr-Igre",sieve organisatie.
Een dergelijke organisatie,
StudentenVakBond (SVB) werd in
'67 binnen het KVHV opgericht.
Er werd een werkstuk uitgege-
ven met als "essentiële bedoe-
ling de syndicaliseerbare stu-
denten te stellen tegenover de
maatschappelijke realiteit";
hiervoor werd vertrokken van-
uit de eigen situatie: een
niet-demokratische universi-
teit, als afspiegeling van een
ondemokratisch land, met een
volk opgesplitst in twee te-
gengestelde klassen.

De opstelling van SVB leidde

als snel tot konflikten bin-
nen de studentenbeweging,
zowel binnen KVHV als ten op-
zichte van de andere organen.
Een betoging, uitgaande van
SVB, leidde ertoe dat het f
zich distanciëerde en zich
uitriep als enigrepresenta-
tief orgaan. De tegenstelling
representativiteit (alle stu-
dentenvertegenwoordigend) en
progressiviteit (werken aan
een demokratische universiteit
in een demokratische samenle-
ving) begon zich te laten ge-
voelen. Er moet trouwens op
gewezen worden dat de akties
in '66 en '67 niet zozeer ge-
voerd werden o.l.v. het over-
koepelend orgaan, maar vooral
door progressieve studentenlei-
ders.

algemene st udentenraad (I)
De eis tot inspraak van de stu-
denten in de universiteit, werd
aanvankelijk geweigerd, maar
werd (met ondervertegenwoordi-
ging van de studenten) tenslot-
te toegelaten. De studenten
moesten echter representatief
vertegenwoordigd worden; dit
impliceerde een representatie-
ve overkoepelende organisatie.
Er werd dan ook in '69 gedok-
terd aan een dergelijke orga-
nisatie, die in september '69
officiëel opgericht werd.
De Algemene Studenten} aaa
(ASR) was opgericht. Deze
"versie" was voor een groot
deel gebaseerd op het LSP van
'60. De Raad (het "parlement")
bestond uit verkozen leden per
fakulteit (2 per fa~.ulteit +

1 per schijf van 40 . Zij
was"de enige studentenor~ani-
satie, die representatief kon
optreden voor de ganse Leuven-
se Nederlandstalige studenten-
gemeenschap" en stelde zich tot
doel "de belangen van de stu-
denten van Leuven-Nederlands
te verdedigen en dit in de
ruimst mogelijke zin. De Raad
zal zich ook uitspreken over
alle maatschappelijke prOble-
men, die medebepalend zij voor
de studenten als leden van de
maatschappij". Naast de direkt
verkozen leden waren er ook
gekoöpteerde leden: 2 van So-
ciale Raad, 1 van Kultuurraad
en 1 van Sportraad.
Voor het Dagelijks ~ectuur

werden 8 leden uit de "Raad"
aangeduid, één afgevaardigde
van Sociale Raad, 1 afgevaar-
digde van het A.S.R.-blad (Re-
rum) en de delegatieleider
van Leuven Nederlands voor
WS.
Oe raden, die voorheen de pi-
laren van de overkoepelende
organisatie vormden, werden in
feite herleid tot werkgroepen,
de syndikalistische gedachte
(die vooral de werking van So-
ciale Raad inspireerde) moest
het formeel afleggen tegen de
representatieve idee.
Deze struktuur is van korte
duur. Al vlug duiken allerlei
moeilijkheden op, die het wer-
ken - konform aan de statuten -
onmogelijk maken. Vooreerst
bleek het innemen van politie-
ke stellingen beperkt te moe-
ten blijven tot het terrein
van de vrije verenigingen en
geen eksklusief terrein van
de A.S.R. kon zijn. Boven-
dien deden zich grote prOble-
men voor met de werkgroepen
(raden). Na enkele maanden
werking was gebleken dat de
mensen binnen de werkgroepen,
die hun zaken grondig ingestu-
deerd en gevolgd hadden, er
een gans andere mening op na
hielden betreffende het te vol-
gen beleid dan de bfficiële
beleidsmensen binnen de Raad,
die oordeelden op basis van
hun spontane mening en repre-
sentativiteit.
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technisch en administratief or-
gaan met een financiële kom-
missie die moet instaan voor
de verdeling van de subsidies.
Deze A.S.R. werd aanvankelijk
niet door de Akademische Over-
heid geaccepteerd, maar de
studenten we~n er met veront-
waardiging op dat de studenten,
wat henzelf betrof, volledig
autonoom bepaalden hoe zij
werken en afgevaardigden naar
de Akademische Raad delegeer-
den.
Alle prOblemen waren niet opge-
lost. Vooral wat de akties be-
trof rezen er vragen hoe deze
te organiseren. Er werd gedacht
aan de opriChting van een per-
manent aktiekomitee (PAK), maar
in de praktijk regelden aktie-
komitees zichzelf: zij werden
bijeen geroepen door ofwel vrije
verenigingen ofwel door fakul-
teitskringen ofwel door Soci-
ale Raad; elk aktiekomitee stel-
de een interne regeling op die
echter niet altijd van een lei-
en dakje liep (bv. i.v.m. stem-
mingsprocedures).
Aanvankelijk gooide Sociale
Raad zich op als het belangrij-
ste orgaan, mede door haar ini-
tiatieven bij akties. Dit leid-
de soms nog tot ernstige strub-
belingen tussen de raden (inzon-
derheid qua subsidieverdeling).
In de eerste jaren van de A.S.R.
(2de versie) was er wel een
"raad" tiijven bestaan met ver-
tegenwoordigers van de verschil-
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A S R (I) (1969-70)

algemene studentenraad (11)

Uit dit alles groeiden span-
ningen die tot gevolg hadden
dat de A.S.R. als zodanig op
politiek non-aktief werd ge-
steld en tot een louter vor-
meel orgaan werd herleid tot-
dat men uit het slop geraakt.
De spanningen blijven echter
groeien ... rekeningen worden
gebl( ~.~eert..l... tot men tot een
herstrukturering ~ Int, en in
mei '71 komt de A .. R. (twee-

de versie) uit: de A.S.R. wordt
uitgemaakt door de vier auto-
nome raden (kringraad, socia-
ale raad, sportraad en kultuur-
raad), die wat hun terrein aan-
gaat, autonoom hun beleid be-
palen. Oe raden zijn gebaseerd
op algemene vergaderingan
bestaande uit kringafgevaar-
digden. Oe studentenraad als
overkoepelend orgaan wordt ge-
reduceerd tot een -inanciëel

lende raden, die algemene pro-
blemen bespraken. In de prak-
tijk kwam het erop neer dat on-
geveer dezelfde mensen, die in
de "raad" zaten, ook zitting
hadden in de financiële Kommis-
sie. Om praktische redenen werd
na enige tijd, na een f.~ ., 10k
een ·raad" gehouden, die even-
tueel initiatieven nam. Daarna
evolueerde het zo dat ·raad"
en r.K. samenvielen. Het kwam
er dan op neer dat aangelegen-
heden, die alle raden aanbelang-
den - ook niét-financiële - op
de f.~. ter sprake werden ge-
bracht, die voor uiteindelijke
beslissin2 eerst naar de rRnRn
werd verwezen, waarna de resul-
taten in een volgende f.K. wer-
den samengebracht.
Oe oprichting in '74-'75 droeg
in niet geringe mate bij tot
een betere samenwerking tussen
de raden, die zich op de eer-
ste plaats gingen toeleggen op
hun eigen werking. Kringraad
had echter lange tijd moeilijk-
heden bij het bepalen van haar
werkingsterrein.
Naast de eigen werl,ing wisten
de raden zich echter ook geza-
melijk verdienstelijk te ma-
ken in bepaalde akties (bv.
Boerenhulp, Oe Croo-Humblet).

Vanaf '75 werd ISOL(die een wer-
king heeft naar de buitenlandse
studenten) als volwaardig lid in
de A.S.R. opgenomen.

m.m.

(1) Sociale Hulp: in 1932 vanuit het KVHV opgericht, naar het voor-
beeld van Gent; had een tweeledig doel: materiële hulp aan nood-
lijdenden (arbeidersgezinnen en studenten), en de sociale zin
van de studenten bevorderen door hen in kontakt te brengen met
de armoede. Het had vooral een karitatief kara~ter. In '63 werd
SH opgenomen binnen de toen opkomende UP, om in 't midden van
de jaren zestig volledig te verdwijnen.

(2) HVKA: een initiatief vanuit KVHV rond 1933 met de bedoeling stu-
die en aktie te voeren vanuit religieuse en katholieke inspira-
tie. Om haar ideeën te verspreiden richtte het "Universitas" in
1933 op. In '59 werd UP binnen het HVKA opgericht, die in de

volgende jaren een belangrijker aktiviteit ontplooide op religieus
gebied dan HV~.A. In de jaren '50 ging het HVKA zich meer toeleg-
gen op sociale aktiviteiten, en toen UP de rol van HVKA ging o-
vernemen werd "Universitas· meer en meer het blad van het stu-
dentensyndikalis-,rr:e.HVKA als dusdanig ontplooide na '60 geen
aktiviteiten meer tenzij via "Universitas". Dit blad zou tot
1970 een belangrijke kracht in Leuven betekenen. :n dat jaar
werd het een verbod opgelegd nog verder te ver'.chtjnen, wegens
de publikatie van een ·sex-nummer".·Universitas" werd opgevolg
door"Omtrend· (1970-1 75)

3) Vlaams Sportverbond: zou later overgaan tot Sportraad.
4) KVS Hollandia Lovaniensis: vereniging van de Nederlandse studen-

ten in Leuven. Bestaat momenteel nog, en heeft een werking via
ISOL.

(5) deze organisaties bestaan niet meer, of hebben geen eigenlijke
studentenwerking meer.

(6) "Het LSC heeft tot doel de uitdrukking te zijn van de ene Leu-
vense studentengemeenschap door: a. een coördinatie tot stand
te brengen tussen de werkzaamheden der verschillende studenten-
verenigingen en een geest van verstandhouding en samenwerking te
bevorderen tussen de besturen; b. het overkoepelen van het Leu-
vens studentenleven: het LSC is het uitvoerend organisme waar de
geweenschappelijke stuJentenbelangen moet opgenomen worden; c.
het nemen van eigen initiatieven en het ontplooien van een ei-
gen werkzaamheid waar dit het algemeen belang kan dienen, d. het
vertegenwoordigen der Leuvense studenten in de betrekkingen ~et
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de academi he overheid en met binnenlandse en buitenlandse uni-
versitaire en niet-universitaire kringen." (art. 3 der statuten)

(7) 'l,M: Vlaamse Katholieke Meisjesstudenten
(8) het blok der Sociale Organisaties: bundelde aanvankelijk de ver-

schillende sociale initiatieven; in '56 sloegen de verschillen-
de sociale diensten samen tot de UW (Univer~jtaire ~erkgemeen-
schap), een gezamelijk initiatief van prof' en, a 'gestudeerden
en studenten. Deze UW had via haar studiedienst een belangrijke

invloed op het studentensynsikalisme.
(9) SK: Seniorenkonvent

(10) V.V.S. in 1938 opgericht als vertegenwoordiger van de Vlaamse
studenten. Richtte studiedagen en kongressen in over onderwijs
e.d. Ging in'de jaren '60 vooral belang hechten aan het syndi-
kalisme, en richtte in deze optiek een aantal internationale
kongressen in; vertegenwoordigde de Vlaamse studenten ook op
bijeenkomsten van nationale studentenverenigingen.

2.HOE HET IS HUIDIGE WERKING VAN DE RADEN

den.
-een grote inspraakbeweging komt
tot uiting.

+Na '69 zien we dan de verdere uit-
bouw van de kringen met hun drie-

ledige funktie:
-vertegenwoordiging van de studen-
ten tegenover de universiteit.

-vertegenwoordiging van de studen-
ten in de inmiddels ontstane Al-
gemene Studentenraad.

-struktuur en kontakt zijn voor
de studenten binnen de kring.

Na '69 wordt ook een nieuwe "voor-
lopige" struktuur van de universi-
teit opgezet, waarin de studenten
"inspraak" hebben.

Uit dit overzicht zien we dan de

Het 1.i~'Ïktnuttig om, VÓÓ1' de eigentijke vaoretel/len i.v.m. de A.S.R.
te pre8entel'en~ even duidelijk aan te brençen hoe de raden .zichzeZ
eien, V001'al. wat hun t.Jer'kil'lg betr·eft. Ret bestaan en de werking van
de raden afzonder'l.i,jk wordt niet zozeer in vr'::ag qeoteld, wel. hoe ze
zich verhou.l. r. : t de eentirale overkoepelende atl- ..kt-..tur.

bestaansreden voor een kringraad
opduiken:
-het groeperen van de kringverte
genwoordigers binnen de A.~ .K.

-het groeperen van studentenver-
tegenwoordigers in hun kontakt
met het hoogste orgaan van de
universiteit.

Deze kringraad wordt door velen
beschouwd als het toporgaan, on-
dat de preses sen zelf er deel van
uitmaken. Zij stond enkele jaren
nogal op zichzelf, ~ede doordag
zij een enigszins apart statuut
had, omwille van de samenstelling:
in deze raad werd meer belang ge-
hecht aan de representativiteit.

ben en ons ook voor weten te vin-
den. Deze prOblemen moeten dan
wel konkreet en min of meer nijpend
zijn. Meer abstrakte doelen, die we
ons gesteld hebben - integratie,
onderling kontakt, weekendaktivi-
teiten, koördinatie en rationali-
sering van de werking van de natio-
nale groeperingen, praten over on-

Op basis van ervaringen van de derwijssysteem i.v.m. studieproble-
voorgaande jaren en wel vooral de ~en ..• - slaan nauwelijks aan.
in onze ogen te geringe deelname Hier ligt wel een probleem. De vraa
van buitenlanders a~n onze akti- is of hieraan te verhelpen is en of
vitieten en dienstverleningen, deze bezwaren opwegen tegen het
werd eigenlijk in september al verlenen van - vaak alternatieve en
een optie genomen voor verdere in ieder geval persoonlijke en in-
werking, die in januari nog eens tense - hulp bij konkrete proble-
bekeken en nog steeds goed bevon- men. Hierover zal het nieuwe buro,
den werd, na problemen met onze mede gezien in het licht van onze
jobist in verband met onze werking ..toekomstvisie, zich moeten buigen.
Eén en ander hield konkreet in

et is betrekkelijk stil geweest
rond ISDL de laatste maanden.
Er is inderdaad niet zoveel nieuws
op touw gezet. Een raad op non-
aktief, en nogwel één die de
buitenlanders, een probleemgroep,
verteg~nwoordigt. ~Ioe zit dat?

WERKING
De taken van de kringraad zijn te
verdelen in 3 delen:

- tegenover univer~iteit
- binnen de A.:;.L
- tegenover de basis.

TEGENOVER DE UNIVERSITEIT

pij.
Een andere moeilijkheid was hoe
de vertegenwoordigers moesten
staan tegenover de rest van het
universiteitsbeleid?

Die toekomstvisie is nog een beet-
je vaag, maar zal in ieder geval
ingrijpend inwerken op de sociaal-
kulturele werking en dienstverle-
ning voor buitenlanders aan de KUL.
Er is een voorstel om bijna alle
diensten voor buitenlanders samen
te brengen in een - binnen de Raad
voor Studentenvoorzieningen nieuw
te kreëren - funktie, nl. een
maatschappelijk werker voor buiten-
landers.
Hier zou op breder terrein - stu-
denten, maar ook derde CYClus-stu-
denten en gastprofs - de werking
gekoördineerd en (mede)uitgevoerd
worden. Daarnaast zal er een op-
vangcentrum komen met gemeen-
schapsruimten en kamer voor buiten-
landers en een ontmoetingscentrum,
een soort kaffee dus.
De werking van ISOL zou hier min
of meer binnen moeten vallen, zon-
der dat het eigen karakter van de
organisatie opgegeven zou moeten
worden.

dat we geen "eigen produkties"
meer zouden uitknobbelen in het
bureau, maar enkel nog de ideeën
en suggesties van de (goed be-
zochte) algemene vergadering zou-
den (helpen) organiseren en de
werking van de nationale groepe-
ringen binnen diezelfde vergade-
rin zouden proberen te koördi-
neren.
Zot.!.ende , hoopten we, zouden on-
ze aktiviteiten beter overeenko-
men met wat buitenlanders van
ons verwachten en zouden ze be-
ter aanslaan.
elaas, de ervaring van dit jaar

laat zien, dat we ons hierin ver-
galoppeerd hebben. Er is niets in
huis gekomen, de algemene verga-
dering bleek volko~en paSSief en
initiatiefloos. Alles wat er uit
wam, was de boodschap aan het

be tuur, dat alles goed was; dat
het naar moest doen - wat al vier
jaar in praktijk gebeurd was,
maar nu net niet onze bedoeling
was. Vandaar de lege balans.

Is ISOL dan nog nodig, zul je

TEGENOVER DE A.S.R.

Binnen de A.S.R. moet de Kring-
raad volgens objektieve krite-
ria subsidies verdelen aan de
kringen.
Men moet trachten tot een koör-
dinatie te komen met de andere ra-
den (zie verder).

TEGENOVER DE BASIS

Samen met de Sociale Raad (voor
de sociale sektor) is de Kring-
raad het vertegenwoordigingsor-
gaan van de studenten op alge-
meen universitair vlak.
Deze vertegenwoordiging brengt
voor- en nadelen, die algemeen
als volgt kunnen samengevat wor-
den.
voor: informatie en representatie
tegen: pseudo-inspraak en het

zich kompromitteren in het
"mede"beheer van de unie .

Elk jaar vormt deze tegenstelling
een beleidsprobleem in de Kring-
raad (zoals ook in vele kringen).

Op onderwijsterrein (belangrijk-
ste werkingsvel van de Kringraad)
rijst de vraag: moet men ook een
eigen onderwijspolitiek verdedi-
gen? Kan dit binnen de huidige
strukturen?
Dit hangt samen met de plaats van
de universiteit in de maatschap-

Normaal gezien is de Kringraad
een demokratisch verkozen orgaan:
bij verkiezingen in kringen wor-
den preses of speCiale kringraa'-
afgevaardir,den verkozen voor de
Kringraad.
In de ~.ringraad worden dan de
vertegenwoordigers voor de Aka-
demische Raad verkozen.
Een kontakt met de basis heeft
de Kringraad via de kringbesturen
en via Veto (zoals andere raden .
Zoals de verkiezingen is ook de
kontrole getrapt, nl. via de kring
besturen.

Deze veranderingen zijn in zoverre
hoopvol, dat de opvang geprofessio-
naliseerd en regelmatig voorzien k
kan worden binnen een betere infra-
struktuur. In hoeverre dit zal
gaan ten koste van het persoonlijk
en intense karakter van de huidige
opvang, moet afgewacht worden. !er
zou al een taak voor ISOL kunnen
liggen.
Verder wordt de sociaal-kulturele
werking gebouwd op en voor een bre-
dere basis - in principe tenminste

dit zijn stempel zal gaan

DOELSTELLINGEN EN OPTIES
vragen.

Hierover werd nog niet gesproken, al te naieve houding, het korpora-
omdat zij het hoofdprobleem van tisme, e.d .•
de Kringraad vormen: wegens de na- De aktie rond de studie-
druk die op de representativiteit beurzen (met mars op Brussel)
ligt, heeft de Kringraad veel last De aktie De Croo-Humblet
met het opbouwen en volgen van een (eind '75) had een politieke di -
koherente politiek. steeds andere kussie in de Kringraad tot gev( 1
mensen doen de kontinuiteit verlo- Men ging zich ook interesseren
ren gaan (het probleem van de stu- problemen op breder (vooral poli-
dentenbeweging in 't algemeen, geldttiek) vlak. bv. de aktie rond de
voor de Kringraad in het bijzonder). KLJ (begin '75); deze aktie start

E 1 ti te uitgebreide diskussies in devo u e d
Aanvankelijk teerde de Kringraad Kringraa .
bijna volledig op haar door de struk
tuur gekreëerd prestige en een ech-
te werking was ver te zoeken. Deze
hautaine houding, die op geen enke-
le verwezenlijking steunde, bracht
het ongenoegen met zich mee van de Evolutie van de opties
andere raden. Er ontstaat een onderwijswerkgroep
iinds 1974 is echter een verandering in de Kringraad voor het werk op
merkbaar, mede door de installatie langere termijn. Ook worden initi-
van de A.S.R. als koördinerend or- atieven op touw gezet zoals de on-
gaan. Een visie op langere termijn derwijsweek e.d.
wordt als een noodzaak aangevoeld Samen met een werking, die vorm
en men begint dan ook hieraar te begint te krijgen, komen ook de
werken: botsingen met andere raden en met
-problemen waarmee men rechtstreeks de aktiekomitees. Ook binnen de
gekonfronteerd wordt, tracht men Kringraad zelf vinden verhitte
in een bredere kontekst te plaat- diskussies plaat .
sen. bv. Aktie van Medika in okto- De noodzaak wort.!tdaarbij aange
ber '74 (i.v.m. examens voor bui- voeld van een eva~uatie op drie
tenlanders) werd sterk bekriti- vlakken:

Wel, er blijft nog een rui~e taak
weggelegd in het helpen bij indi-
viduele en meer groepsgerichte
problemen, waarvoor de buitenlan-
ders ons nog nodig blijken te heb-

r

tiet :::...OL van volgend jaar ze l, sa-
enwerkend met deze dienst en de

andere diensten en verenigingen
voor en van buitenlanders, moeten
epalen of zijn bestaan nog zin-

....("-~ vol is.

de wetsvoorstellen
De Croo-Humblet werden gekaderd
in de programmawet. Ook hierover
werden diskussies gevoerd in de
ringraad.

eric p.

k,.ing,.aad
~ORTE HISTORIE EN BESTAANSREDEN

weg onder algemene leiding van het
~n~.
+Tegen het midden van de jaren '60
zijn er twee belangrijke tenden-

zen ontstaan:
-de organisatie van de studenten
per studierichting in "kringen"
heeft zich stevig ingeplant en
is een belangrijke kracht gewor-

Dit overzicht is verre van volle-
dig en wil het ook niet zijn. Het
geeft alleen een overzicht van het
studentenvertegenwoordigingsor-
gaan "Kringraad" in grote lijnen.

+Vroeger gegroepeerd via stree~-
groeperingen ("clubs") e.d., baan-

de de studentenbeweging zich een seerd in de Kringraad, wegens de
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-strukturen van de kringen
-struktuur van de Kringraad
-struktuur van de A.S.R.

+struktuur van de kringen
Reeds 2 jaar worden in de Kringraad
ettelijke vergaderingen besteed aan
een voorstelling van de interne
truktuur van de kringen. Voor zo

ver een goede wil aanwezig is,
wordt hier van de werking van an-
dere kringen wat opgestol.en.

.,.etvuktuu» van de Ki-inqraad
Misschien een beetje ten koste van
de representativiteit van de Kring-
raad, zijn in de Kringraad meer ge-
interesseerde en geëngageerde men-
sen gekomen, i.p.v. overwerkte of

+ 8truktu~r ~an de A.S.l .
Door de strubbelingen met andere ra-
den, maar vooral door het feit dat
de grote studentenmassa zich niet
~eer laat zien voor akties, is ook
in de Kringraad een wens ontstaan
naar een meer eenvoudige en doorzichl Fotografie is een hobby dat velen
tige A.~.R.-struktuur. enkel al~ strikt individuele be-

Redesinteresseerde preses. Dit
heeft uiteraard de globale werking
gestimuleerd , en er ontstaan kom-
missies rond gespecialiseerde on-
derwerpen.

En hiermee zijn we dan aangeland op
het huidige ogenblik, bij de voor-
stellen die elders in deze Veto ver-
meld staan.

t.v.

kultuurraad
Kultuurraad heeft tot taak de
vrije tijd van de studenten me-
de te helpen organiseren.Wij heb-
ben al jarenlang geopteerd voor
een aktief kultuurbeleid.D.w.z.
dat we ervan overtuigd zijn dat
het veel relevanter is de mensen
kultuur te laten beleven,dan ze
passief te laten consumeren. Wij
menen dat het niet onze taak is
om grootse concerten te organis-
eren,er zijn reeds genoeg andere
die dat doen,maar dat het voor
ons veel zinvoller is van de
mensen zelf aktief te betrekken
bij hun ontspanning.
Deze politiek van aktieve kul-
tuur trachten wij op twee ma-
nieren te stimuleren: vooreerst
in de fakulteiten zelf [ver-
schillende werkgroepen helpen
graag bij het orp,aniseren van
een avondje aktief bezig zijn
vb. Krea,de Kegelaar).Wij zijn
er ons van bewust dat onze in-

spanningen op dit vlak sterk zou-
den moeten vermeerderd worden.
Ook onze dienstverlening naar de
fakulteiten toe.Een tweede ter-
rein is het centrale.~.a.w. hier
organiseren wij ontspanningsmo-
gelijkheden niet voor een bepaal-
de fakulteit,maar voor de geïnte-
resseerde individuen.lk denk dat
het logisch is dat men zijn vrije
tijd ook wel eens in een andere
omgeving wil door brengen dan de-
ze waar men nor~al heel de dag
in zit. [cfr.:fakulteit.).
Het centrale punt in deze werking
zijn vooral de werkgroepen geweest.
Wij menen te mogen konstateren
dat dit ook met enig succes ge-
beurd is.Oordeel zelf maart In
het akademiejaar '74-'75:2werk-
groepenJ in '75-'76:4 werkgroep-
en J '76 -'77: 10 werkgroepen.
Hier volgt een korte beschrij-
vinp, van de verschillende werk-
groepen.

(tJERKGROEP : HET LEUVENS UNI VERSITAI R KOOR. [80 1eden) •
Wij zijn een groep studenten die
een avond per week samenkomen om
koormuziek te brengen die verder
reLkt dan cantus-liederen.We zoe-
ken helemaal niet de perfektie
van een professioneel koor,maar
enkel een ontspannen sfeer van
musiceren waarbij we waardevolle
koorwerken instuderen met de na-
druk op creativiteit en degelijk-
heid.Ons doel is wel het beeld
van een cliché-koor te vermijden
door ons repertorium op een ma-
nier te interpreteren en naar
voor te brengen,die ons zelf
het beste lijkt en ligt,nochtans

(t'ERKGROEP: BALLET' LICHAMELIJKE EKSPRESSIE (25 leden)

met het oog op verantwoorde kwa-
liteit.Oaarom leggen we op onze
samenkomsten vooral de nadruk op
een aangename muzikale sfeer en
groepsfeer,het begrijpen van en
het engagement voor de uit te
voeren muziek,maar evenzeer op
het sociale engagement,zowel in
het koor zelf als naar buiten.
Dit jaar heeft het koor verschei-
dene optredens verzorgd in het
Leuvense en tevens in andere de-
len van het Vlaamse land. Zij ho-
pen dit jaar hun jaarlijkse kon-
sertreis in Polen te houden.

I.Voor mensen die nog niet of wei-
nig met de dans in aanraking zijn
gekomen:
A. aanleren en inoefenen van mo-
derne danstechnieken.De technische
vaardigheden zoals pirouettes.
evenwicht.spronr.en.lenigheid.
kracht en bewegingscomposities
worden aangeleerd en ingeoefend.
B. Beweging en ekspressie.De be-
doeling is om zoveel mogelijk de
eigen lichamelijke ekspressiemo-
gelijkheden te leren kennen
langs de dans om.Oeze cursus is
gericht naar de mensen die onts-
panning zoeken in het beleven van
de lichamelijke ekspressie,voor

diegenen-die stof zoeken voor
jeugdwerk of voor schoolsituatie.
voor diegenen die voor eigen vol-
doening aan lichamelijke ekspres-
sie willen doen.
II.Voor diegenen die reeds een
cursus in dans gevolgd hebben:
A.Moderne ballettechnieken.
B.Beweging en kreativiteit. In-
dividueel,met een groep of met
een partner zoeken naar eigen
bewegingsmateriaal strevend naar
een eindprodukt.De eerste begin'
selen van choreografie worden
hier aangeboden.Oeze groep ver-
zorgde optredens in Kortrijn en
Leuven.

WERKGROEP VE KEGELAAR [70 leden)
Onze wekelijkse dansavonden gaat doeling is om de volksdans weer
door in de munt van 20 tot 22 uur aktief te beleven.Af en toe komt
's maandags.ledereen.ook wie he-
lemaal niets van Volksdans af kent
is bij ons welkom.Onze hoofdbe-

er wel eens eenoptreden,maar we
willen vooral een groep zijn van
mensen die allen graag dansen en

houden van plezier maken. Verder
staan er nog een hele rij aktivi-
teiten op de lijst.zoals:woensdag-
avondeten. wandelingen. uitstappen.
week-ends ••
Als werkgroep van Kultuurraad kun-
nen we ook op de steun van hen
rekenen [niet louter financieel).
Dit jaar hebben zij weer een aan-
tal optredens achter de rug. voor-

(tJERKGROEP FOTOGRAFIE

al dan in sociale instellingen.
ziekenhuizen.psychiatr.inricht .••
Ook zijn zij steeds bereid om
voor de belangstellende fakul-
teiten een avond volksdans te or-
ganiseren.Tenslotte kun je ze nog
aan het werk zien op 4 mei op het
Lentefeest van Kultuurraad op de
oude markt.

[ 20 leden)

zigheid beschouwen.Sommige.mensen
waren het hier niet helemaal mee
eens en zo ontstond vorig jaar
een groep die inzag dat ook in
fotografie plaats was voor groeps-
werk.Dit jaar werd het initiatief
verder gezet en uitp,ewerkt.
In de H.geeststraat 90 staat een
nieuwe donkere kamer ter beschik-
king van alle geïnteresseerden.

WERKGROEP PRIMITIEF VANSEN

Tevens worden er wekelijks ini-
tiatie lessen fegeven voor begin-
nelingen en gevorderden. Oe groep
maakte tevens een aantal reporta-
ges zoals deze voor de komende
onthaalbrosjure voor eerste
jaars die uitgeeeven wordt door
de dienst voor Studie-advies.
De donkere kamer wordt praktisch
dagelijks gebruikt. zodanig dat
uitbreiding zich opdringt.

[ 2 cyclussen Met 50 leden).
Dansen is werken voelt zich uit zijn gewaande al-

zeggen de Mexicanen. léén zijn verlost. op zijn plaats
Als wij dansen werken wij mee in aan zijn werk en gelukkig.
het grote kosmische leven. ons in- Oit beleefde de mensen van deze
schakelend in de grote rondedans werkgroep die gedurende 2 cyclus-
en het alles omvattend ritme. sen van telkens 11 lessen de ziel
~lie danst hoort ebij doet mee.en uit hun lijf hebben gedanst.

WERKGROEP WEVEN [20 leden).

IHier werd aangeleerd hoe je zelf het raamweven ook het weven op
een raamweefgetouw in mekaar kan getouwen aan te leren.Oe herhaal-

t knutselen. vervolgens werden de de aanvragen tonen aan dat hier-
voornaamste steken bijgebracht. voor een ruime belangstelling be-
De bedoeling is volgend jaar naast staat.

WERKGROEP ZEEFVRUK [20 leden).
Eind januari is de werkgroep zeef-
druk van stapel gelopen.Er werd-
en reeds 2 cursussen gegeven over
de techniek van het zeven.Oe be-
doeling is deze cursussen per-
iodies te herhalen. Voorts staat

de installatie ter beschikking
van ieder individu of vereniging.
Dit resulteerde in de maand febru'
ari alleen al tot het drukken van
ongeveer een 1D-tal verschillende
affiches.

(tJERKGROEP KREA
Deze werkgroep heeft buiten het vieren.
aanleren van krea-technieken zo- Er zou getracht worden volgend
als petrietvlechten.kaarsgieten. jaar met een vast atelier te
emailleren.boetseren •••aan belang- beginnen waar konstant kan ge-
stellendeJook verscheidene avon- werkt worden. Tevens zouden er
den georganiseerd voor fakultei- kursussen rond bepaalde ambach-
ten die onder begeleiding een ten zoals klompen maken. batikken
avond hun hreativiteit wilden bot- potten bakken ••• ingelegd worden.

WERKGROEP LAZEROP [ 15 leden)

Lazerop is een toneelgroep die
zich politiek engageerd en het
medium toneel hiervoor gebruikt.
Geinspireerd vanuit een socialis-
tische levensvisie trachten zij
bestaande wantoestanden aan te
klagen en alternatieven te bieden.
Zij komen op voor de onderdrukt-

en en willen hun strijd onder-
steunen.Het werkingsprincipe
gebeurt op basis van een kollek-
tief. Dit jaar maakte zij een
stuk rond Zuid-Afrika dat ver-
scheidene keren in het Leuvense
werd opgevoerd en tevens in An-
twerpen en Turnhout.

FIU i<LUB PROJEKT A:
Projekta is een filmklub die gehouden van dergelijke films en
probeert de betere film in Leuv- tevens een festival rond de Wes-
en te projekteren. Filmen die het tern.De bedoeling lift hem in
normale kommerci~le circuit niet projekties te verzorgen in een
halen niettegenstaande hun inhou- vaste zaal op zeer regelmatige
delijke of film technische kwali- tijdstippen en daarbij te be-
teiten.Ook de oudere films wilt ginnen aan de uitbouw van een uit
projekta aan het publiek vertonen. gebreid dokumentatiecentrum i.v.
Dit jaar werden twee cyclussen m. film.

VOOR HET OVERIGE:

Buiten de werkgroepen blijven er
nog twee andere belangrijke werk-
terreinen voor de centrale werk- .
ing van Kultuurraad.Er zijn voor-
eerst de projekten.Dit jaar werd
er onder meer een filmforum geor-
ganiseerd in Heverlee waarbij el-
ke dinsdagavond een film werd ge-
projekteert in het studentenhome

Ter Bank.We hadden
voorts ook de optre-
dens van de Interna-
tionale Nieuwe Scene
en de pianist Freder-
ik Rezweski.En natuur-
lijk het jaarlijkse
Open Podium met haar
ruime pUblieke be-
langstelling.Rest nu
nog op 4 MEI een groots
Lentefeest op de oude
markt met o.a. een
kreabeurs,luizenmerkt.

animatie.volksdansbal.Onthouden
en denk erom allen daarheen.

Een ander aspekt waar wij geweldig
veel belang aan hechten is het
sekretariaat. Oe bedoeling hiervan
is een permanente dienstverlenin
aan te bieden aan fakulteiten.ver-
enigingen of individuen i.b.m.
de kulturele sektor. Daarbuiten
proberen wij ook de studenten-
wgrald aan Var!Orgde kalender-
affiche "Aktivitips" aan te bie-
den.met alle socio-kulturele ak-
tiviteiten in het Leuvense.Oat
deze kalender nog veel ruimer kan
en moet worden zijn wij ons ter-
deg@ van bewuqt.

Naast dit alles wordt heel wat
tijd gestoken in de voorbereiding
voor volr,end jaar.Er zijn nl.
grootse plannen.Je hoort nog van
ons reken daar maar op.



sociale ,.aad
Oe funktie en de werking van de
sociale raad.

integratie van de student. ~et
is hier dat het principe van de
betoelaging van de studentenaktivi-

Oe Sociale Raad is die raad die teiten zich opwerpt op volgend ter-
zich bezighoud ~et de Sociale Sek- rein:
tor.aan de universiteiten. sport
Nadat we in de jaren '50 de ekono- kultuur
mische opbloei kenden werden er kringwerking
door de groepen die er belang bij sociale + politiek kritische
hadden initiatieven gestimuleerd funktie
en genomen om het gebrek aan ~eer politieke ak-iviteit en mobili-
geschoolde kaders op te vangen. ~atie.
Alhoewel men op dat moment in pers Oe nood aan sociale en kulturele beo
en media druk de "rechtvaardigh geleiding is dan ook de bestaans-
heidsgedachte " en het" univers grond van de verschillende raden:
eel recht op onderwijs" hanteerde, sportraad, kultuurraad, sociale
kunnen we bij de studie van de pleiraad, kringraad, en ISOL, en het
dooien die toen voor demokratise- bestaan van de financiële kontrol-
ring werden gehouden niet ontken- lekommissie van de vrije verenigin-
nen dat de behoefte het intellek- gen waar de vrije verenigingen een
tueel potentieel ekonomisch te va- pot werkingsgelden onder elkaar
lorizeren, het hoofduitgangspunt mogen verdelen en waar ze dat doen
is geweest om de universiteiten önder kontralIe van de ASR - die
open te,stellen. de administratie verzorgd -, de

Raad voor Studentenvoorzieningen,
en de regerings~ommissaris.

aan de sociale raad heel dikwijls verdedigen, is in de loop der jaren
de vraag gesteld naar deze politie- regelmatig en door verschillende
ke werkwijze. groepen aangevallen. Niet zonder

bijbedoeleingen werd de sociale
Om te beginnen heeft 8 jaar werken raad verweten een lihks en dan w
in het zogenaamde medebeheer ge: weer een rechts bolwerk te zijn,
leerd dat er van echt medebeheer een rood nest en een AMAOA-bastion
geen sprake is. Het advies dat enzovoort. Sommige p~litieke ver-
de Raad voor Studentenvoorzieningen enigingen probeerden zelfs buiten
uiteindelijk slechts kan geven en binnen de ASR zo te manouvreren
mag dan zo uitgaan van de bekommer- dat ze sociale raad konden gebrui-
nis voor de demokratisering van ken voor eigen progressief front
de universiteit en de belangen van enz ... Anderen vallen haar werking
de studenten, als het neit past rechtstreeks aan en hebben het ge-
in het kraam van de Raad van Beheer munt op de sociale voorzieningen
o~ de regeringskommissaris dan is waarvoor zij zolang en met alle
het werk verkracht op voorhand. inzet ijvert en strijdt. We den-
Ten tweede is er de acht jarenlan- ken maar aan de ALMA-hetze van ver-
ge ervaring dat al wat er gesproken leden jaar waarbij de student weer
wordt en werd over de demokratise- moest overgeleverd worden aan het
ring een kluitje in het riet is privéinitiatief.
geweest voor die groepen die het Voor alles echter is de sociale
pleidooi hebben gevoerd om meer raad een autonome en onafhankelij-
arbeiderskinderen aan de unief te ke organisatie mèt als voornaamste
krijgen en op die manier meer so- orgaan de Algemene Vergadering die
ciale rechtvaardigheid te bewerken. is samengesteld uit de in de fakul-

Daarom is de sociale raad haar taak teiten verkozen, of aangeduidae of
ook duidelijk politiek gaan stel- aanvaardde sociaal afgevaardigden.
len en heeft ze zich het voornemen Deze vergadering bedi~kussieert
ge~aakt om de studenetn uit te leg- en legt vast : de lijn, de werking,
gen en voor te houden welke "sme- de taktiek, de strategie, om haar
righeidjes " eigenlijk al:hter al taak tot een goed einde te brengen.

deze~ mooie woorden zitten. Dat ze zich hierbij niet altijd

Dit politiek opzet komt dus naast laat leiden door he~ algemeen ~pon-
de taak, de bestaande sociale sek- taan gedacht van he gros van e
tor zo goed mogelijk uit te bouwen, studenten, - het eten in ALMA is
hem te bepleiten, en zijn afbraak varkensvoeier - maar dat 2e er n •
t hi d naar streeft om na grondige diSkUS-Iever neren.

sie en studie een zo juist mogelijk
standpunt in te nemen, moet haar
niet ten kwade maar integendeel
als kwaliteit worden aangeschreven.

Deze politiek en vaak strijdende
aanDak om de studentenbelangen te

In ieder-geval komt er in '60 de
wet voor het inrichten van de so-
ciale sektor aan de universiteiten, Deze globale Sociale Sektor - zo-
aarin de studenten het medenzeg- als zijn ooorspronkelijk doel en

genschap mogen hebben. opzet, de demokratisering van het
onderwijs, het zegt - te bepleiten,

twee vor- te verdedigen, te vrijwaren en hier-
voor alle middelen aanwenden die
de studenten juist en aanvaardbaar
achten op dit moment, dat is het
doel en de funktie van de sociale

Die sociale sektor omvat
men van dienstverlening:
1 de materiele dienstverlening

zoals restaurants, huisvesting,
tudentendokter, juridiu~ advies,

jobdienst, studiefinanciering.
2 Oe socio-kulturele begeleiding.

Er zijn de noden van de sociale

. Spo,.t,.aad
ISportraad hoort dus ook bij de
ASR. Het doel ervan is uiter-
aard de aktieve sportbeoefening
bij de studenten te stimuleren.
Daarom is het sekretariaat. ge-
vestigd op het sport kot. iedere
namiddag open van 2 tot 6. en
kun je er dan genieten van een
uitleendienst van alle sportma-
teriaal. Sportraad organiseert

·aad.

lanneer we dan tot de uitwerking
..omen dan wordt er deer- vreemden

ook kompetities basket. handbal.
voetbal. volley. tafeltennis.
tussen de kringen. Verder ook
in die sporttakken een beker-
kompetitie. Er is ook ieder
jaar de organisatie van tor-
nooien en natuurlijk de massa-
meetings: studentenmaraton.
massasportdag. zwemmaraton en
massacross.
Verder zijn er de tema-akties:
vooral i.v.m. de bouwpolitiek:
- studie van de akkomodaties
aan onze universiteit in ver-

gelijking met andere.
- bouw zwembad: noden en voor-
zieningen. behartigen van de be-
langen van de studentensport.
- onderhoud van de buitenter-
reinen (verlichting. verharde
velden)
-toezicht houden op de afspra-
ken i.v.m. verdeling van loka-
len.
Oe algemene vergadering van
sportraad komt om de veertien
dagen bijeen. Zij bestaat uit
de sportafgevaardigden van de

3. HOE HET KAN WORDEN

verschillende kringen en van
de p.elnteresseerde

VOORSTELLEN TOT HERSTRUKTURERING VAN DE ASR

Hieronder volgen dan de VOOÎ'stc1.l :n~ eoale die door qvoepen of pereo-
nen ovel' de toekomstige A.S.R. oorden gefoJ:1rlUleel'd.
El' moet duidetijk benadrukt: LJOden dat de teksten die 'Uit de raden ko-
'en niet helemaal àf zijtl. en dat het geen' definitieve visie van een
raad als dusdanig is. In de meeste roden moeten deze vooretiel/len nog
tot een eindbespreking komen. J.'e zijn de vooretel/len voor een gl':Jot
dee l: qebaceerá _!lP eerste raadpleqinqen en meninqer; vat! mensen uit ee.,.
et is nogal duidelijk dat er

aangelegenheden genoeg zijn,
waar de ganse studentengemeen-
schep rechtstreeks mee te maken
heeft. Om op dat terrein iet of
wat te zeggen te hebben, heeft
er altijd een centrale studenten-
organisatie bestaan. Op dit mo-
ment is dat de hele struktuur
van de A.S.R. met haar 5 raden.
plus kommissies en werkgroepen.
Gedurende de enkele jaren dat
die struktuur bestaat, is de wer-
king altijd problematisch ge-
weest. Oe symptomen zijn: regel-
matige "evaluaties", weekends om
"oplossingen" uit te dokteren,
soms interne wrijvingen en strub-
belingen. Het droevige gevolg is
dat de A.S.R. veel van haar ge-
loofwaardigheid als vertegenwoor-
diger van de studenten kwijtge-
speeld is. En wanneer een groot
deel van de studenten zich af-
keert van hun eigen organisatie.
verliest die organisatie ook zijn
zeggingskracht, vermindert het
gewicht dat ze in de schaal

werpt t.o.v. autoriteiten aller-
hande. ~at uiteraard weer in het
nadeel uitdraait van alle studen-
ten. want er kan zeer weinig te-
gengerouden 0 doorgedrukt worden.

WAT TE DOEN?
In deze situatie berusten en
steeds maar wijzen op de "algemene
apathie" van "de" student, zet geen
aarde aan de dijk. En de situatie
aangrijpen om - zoals KVHV, VNSU,
Alternatief bv. - een ware laster-
kampanje op touw te zetten, ge-
baseerd op verdraaiingen en non-
sens, i.p.v. op argumenten, heeft
nog nefastere gevolgen. I.p.v. de
zegging!\kra,:ht van de student te
verbeteren, letekent deze afbraak-
poging een zware stap achteruit op
de weg die we sinds de jaren zes-
tig moeizaam afgelegd hebben.
Een positieve poging om de studen-
tenvertegenwoordiging werkelijk
te verbeteren kan je ook niet vin-
den in gegoochel met abstrakte
principes of geknutsel met forme-
le schema's en organigrammen. In-
tegendeel, je moet steunen op een
serieuse analyse van de feitelijke
tocatand. op een precies inzicht

raad. (Het is dan ook belan!Jl'i;ik nota te nemen van de ondortckiming
van eet! voorstel).
Tenslotte meenden .!Je het niet: zo nuttig hie'!' nog ecme expl-iciet: de hui-
dige 3tl"Uktuul' van de A.S.R. aan bod te laten komen. Hiel' kan volotaan
met een ver....njzing naa'!' het historisch overzicht VOOl'aan. en naar de
in1-ichtingen ove}' de A.S.R. in VETO 1 en !i van deze jaargana.

in de ~0nk~-+· tekortkomingen. is-geen kring in 't groot.
Een centrale organisatie Moet in
andere behoeften voorzien dan een
fakulteitskring. Oe student zit
funda~enteel in een ondergeschikte
machteloze positie. Onze enige
kracht ligt in ons aantal, in de
eenheid. Om dus iets te zeggen te
hebben, moeten we "en bloc" optre-
den. Oe centrale studentenorgani-
satie moet zo ingericht worden dat
deze eenheid maKimaal gegarandeerd
wordt.

EEN KONKRETE VERTALING
Tot nu tie heb i~ me nog abstrakt
uitgedrukt. Konkreet kan men het
zo stellen: momenteel funktioneren
4 raden op hetzelfde niveau elk op
hun terrein (kring-. sociale, spor~
kultuur-/isol ligt voorlopig plat).
Deze versnippering maakt een koörd~
natie 'centralisatie) noodzake-
lijk. lervoor dient de A.S.R.,
als overkoepelend orgaan. Maal'
de A.S.H. bestaat gewoon niet at
apart orqaan, Het zou ook onmo-
gelijk Zijn: een gezamelijke ver-
gadering van de 4 raden, zou meer
dan honderd mensen tellen. Er be-
staat wel een financiëLe kommi~-

DE HUIDIGE SITUATIE
Oe ~ringraad - de verz~eling van
de kringpresessen) houdt zich reeds
enige tijd m.et deze zaken bezig.
loor steeds meer mensen werd het
juidelijk dat een herstrukturering
zich opdringt. Na een eerste ge-
dachtenwisselin~ Qver een aantal
ideeën, heb ik ter stimulering van
de dis~~ssie een voorstel uitge-
werkt, gebaseerd op een analyse.
Het is vanzelfsprekend moeilijk om
dit kort samen te vatten, zonder
de oorspronkelijke idee te verte-
kenen, terreer daar zelfs de uitge-
breide tekst, die ik voor de ~ring-
raad opstelde, nog onvolledig is.
Maar ik zal een poding doen.

Oe essentiële gedachte van de ana-
lyse, die ik maak, is de volgende:
de A .. R.-struktuur kan haar op-
dracht niet behoorlijk vervullen,
omdat ze niet aangepast is aan die
opdracht. De opvatting die aan de
indeling in 4 aparte raden ten
grondslag ligt, kan je noemen:
het doortrekken op centraal vlak
van de taakverdeling binnen elke
kring. ~aar de K.U.L als geheel
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ie an dp A.S. ?, waar twee dele- beslissing hieromtrent te nemen, zo-
dat we in oktober met de nieuwe Çor-
mule kunnen starten.
De studentenorganisatie is essenti-
eel een koördinatie van de 25 fakul-
teitskringen. Het behoort dan ook
tot de verantwoordelijkheid van de
kringen om over deze zaken na te
denken, te diskussiëren, en uitein-
delijk een beslissing te treffen
over de manier waarop zij in de
toekomst denken hun onderlinge ko-
ordinatie te organiseren.
De wisseling van praesidia en ver-
antwoordelijken tegen het einde van
het jaar, lijkt mij een ideale ge-
legenheid om deze kwesties ter spra-
ke te brengen. Naast dokumenten uit
vroegere jaren, kan'~n gebruik me- I '
ken van de uitgebreide voorsteltekst NOTA VAN DE SDÇIALE RAAD DMTRfNT
(in het bezit van de kringraadleden) , DE HERSTRUKTURERING VAN DE A.~ .R.
en verder komt het erop aan het ver-
loop van de debatten te volgen, via
verslagen, Veto, enz.

gees per raad zitten. Bij gebrek
aan een andere koördinatie, moet
deze fin. kom. dan maar centrale
beslissingen nenen. Dat een der-
gelijke procedure weinig geschikt
is om centraal een gewicht in de
schaal te weq1en, blijkt uit het
wijdverspreide ongenoegen over de-
ze fin .Lorn, • Dit bevestigt de
zienswijze da : el' in feite geen
echt ge l.ooftJaal'3.ig gecentl'a 1.ieeerd
orgaan bestaat. En om daaraan te
verhelpen is Cl' een stl'ukture1.e
herootminq nodig. Om alle misver-
stand te vermijden: het gaat er
in 't geheel niet om dat de leden
van da ~in. kom. na ht Iwelluste-
lingen zouden zijn. 7e zitten nu
eenmaal, buiten hun wil om, in een
positie waar ze beslissingen moe-
ten nemen, of niemand neemt ze ...
Ik stel voor de kringraad, de so-
ciale raad en de fin. kom. van de
A •• R. samen te vervangen door één
raad - laten we hem studentenraad EEN SOORT POSTSCR I PTUM
noemen. waarom deze drie raden ver- Tot slot toch nog dit: het KVHV
enigen. Omdat zij hoofdzakelijk de houdt zich in Ons Leven al een tijd-
besluitvormende tevoegdheden bezit- lang onledig met allerlei schan-
ten. Het heeft geen zin om Kultuur- daalverhaaltjes over de ASR. In
raad en Sportraad (en ISOL) mee het nummer 9 wordt dan opeens bo-
op te slorpen in de -eengemaakte venstaand voorstel "besproken".
studentenraad. Zij kunnen hun dienst Het wordt zo gepresenteerd, als-
verlenende funktie efficiënter uit- of dit voorstel het logische uit-
voeren als autono~e instanties (ze vloeisel zou zijn van hun kritiek,
hebben trouwens nu a~ eigen lokalen alsof ik dus dezelfde analyse zou
en vrijgestelden). De studentenraad maken als zij in hun vroegere num-
blijft uiteraard ~aMengesteld uit mers (voorzover daar al van een
afgevaardigden van de kringen. Voor "analyse" sprake kan zijn). Hoofd-
mij hoeft het niet verplicht de pre_redakteur Sooi Oaems slaagt er
ses te zijn, en het mogen er ook vrij behoorlijk in dit zo te la-
meer dan één per kring zijn eventu- ten uitschijnen, doordat hij zorg-
eel, dat zijn details waarover ge- vuldig een aantal zinnen citeert,
praat kan worden. waardoor die uiteraard uit hun
Zo'n vereenvoudiging zou ongetwij- kontekst gerukt worden.
feld de duidelijkheid en de invloed Het zij nu eens en voor altijd
van de studentenvertegenwoordiging duidelijk dat ik mij nadrukkelijk
ten goede komen. De nieuwe struk- distanciëer van de KVHV-uitlatin-
tuur wordt doorzichtiger en dus ge- gen omtrent "de aar-duiveltjes",
makkelijker om volgen voor de door- "de rode korrupte rakkertjes van
snee-student (doorstroming/kontrole)de Bogaardenstraat", en ander
Zij laat ook toe uniforme, konse- fraais. Mijn kritiek op de asr-
kwente studentenstandpunten naar struktuur heeft daar niks mee te
buiten te verdedigen, wat de geloof-maken. Ten bewijze een fragment
waardigheid en de invloed t.o.v. a- uit de oorspronkelijke uitgebrei-
kademische en andere overheden ver- de tekst van het voorstel - dat

_betert. Anderzijds ben ik er mij KVHV dus ook gelezen heeTt, maar

look van bewust dat een struktuur- liever niet vermeldde:
hervorming alleen niet alle proble- "Deze onbekendheid (van de asr bij
men oplost. Nochtans kan men het de studenten) leidt tot het beden-
strukt(rele ,spekt van ons pro- kelijk verschijnsel dat rechtse
bleem, nl. I et ontbreken van een groepjes steeds meer gehoor kun-
werkelij~ entraaI orgaan. onmoge- nen vinden met nonsens over asr,
lijk wegwerken zonder strukturele kringraad, sociale raad en aktie-
ingreep . Het doorv ,eren an dit komi tees, wat voor een akademische
voorstel lijkt mij n.a.w. een overheid in geldnood wel eens het
n ,dzake1.ijke VOO}' 'Q.ll' lP om een sein zou kunnen vormen om het he-
reële vooruitgang te starten. Ie boeltje dan maar af te schaffen.

Dat dit Uiteindelijk in het nadeel
van elke student zou uitdraaien,

Een groot aantal mensen op de ~ring-daar hoef ik wel geen tekeningske
raad heeft dit laatste reeds inge- bij te maken."
zien. Sommigen hebben erop aange- Misschien kata logeert S.O. mij door
drongen - en ik treed dit stand- deze "onbetamelijke insinuaties"
punt bij - dat er werk moet gemaakt plots ook bij de "korrupte duivel-
worden om nog voor de vakantie een tjes". Dat is zijn zaak, maar dan

moet hij wel ophouden - om konse-
kwent te blijven - met bovenstaand
voorstel te misbruiken door het
voor zijn kar te spannen.

Maar terug ter zake nu: wat velen
niet schijnen te begrijpen, of niet
willen begrijpen, is het STRUKTURE-
LE KARAKTER van de problematiek.
Als de boel slecht draait omdat
hij slecht in elkaar zit. moet men
de schuld daarvan niet afschuiven
op de "loense bedoelingen" of het
"slechte karakter" of de "schaam-
teloze manipulaties" van de mensen
die erin moeten werken. En dan zal
een vervanging van deze mensen door
"integere"(?) personen niks oplos-
sen.
aar het volgens mij op aankomt -

en daarom dient deze Veto - is een
grondige. breedverspreide diskussie
tussen alle betrokkenen: in de eer-
ste plaats de ki-inqan en de raden
zelf. Een rationele diskussie op
basis van argumenten en analyses,
een konkrete diskussie met kennis

WAT MOET ER NU GEBEUREN?

over de huidige gang van zaken.
Precieze informatie over de aard
en de bron van de proble~en hebben
de studenten van het KVHV nog niet
gehad. Scheldpartijen en pseudo-
grappigheden zijn misschien ple-
zant om lezen en scheppen onge-
twijfeld "een sfeertje", maar of
ze iets konstruktiefs bijdragen
tot de opbouw van een studentenor-
ganisatie die in staat is fundamen-

guy hendrix
voorzitter kringraad
13/02/77

tele dingen door te drukken of te-
gen te houden in het belang van
alle studenten, dat is wat anders ..

N.B. Toen ik deze tekst schreef,
was ik dus geheel niet op de hoog-
te van de KVHV-ideeën, zoals die
nu ergens in deze Veto staan. Mijn
mening daarover komt wel een volge
de I,eer.

Wat biedt ons evenwel een derge- Ziedaar de moeilijkheden die zich
lijke analyse: om even vooruit te stellen. Voorgesteld wordt om die
lopen: er zijn bepaalde moeilijk- moeilijkheden weg te werken door
heden en onvolmaaktheden waar nie- de A.S.R. te herstruktureren als
mand kan naast kijken. Ze zijn ech- volgt: de kring raad , de sociale
ter niet te vergelijken met de raad en de financiële kommissie
veel ergere problemen uit het ver- worden vervangen door één raad;
leden. Er zijn n~elijk tijden ge- de kultuurraad en de sportraad
weest waarin de A.S.R. moest her- worden niet mee opgenomen: ze oe-
leid worden tot een formaliteit fenen hun dienstverlenende 'Unl:t1e
omdat iedere werking uitgesloten uit als autonome instanties. e
was, tijden waarin de raden vlijm- ééngemaakte studentenraad werkt
scherp mekaar afkamden, tijden roet werkgroepen en behandelt de
waarin rekeningen werden geblok- materies van sociale sektor, aca-
keerd uit wraak. enz ... Toen kon demische sektor, financiële kom-
men inderdaad spreken van een missie en coödineert de werking
"malaise" en een "sl tp": Termen van de kringen.
van een dergelijk gehalte passen
evenwel niet bij de moeilijkheden
van vandaag.
De moeilijkheden, die worden opge-
worpen, kunnen we als volgt gere-
sumeerd worden:

INLEIDING,
De A.S.R. heeft in zijn huidige
struktuur reeds vaak problemen te
verwerken gekregen en heeft er
zich telkens doorgeworsteld. Op-
nieuw doen zich een aantal proble-
men voor, door de enen als scher-
per aangevoeld dan door de anderen.
Het is evenwel sterk overtrokken
van te stellen dat "de 10)' l'king al-
tijd problematisch geweest" is.
Het feit dat men een evaluatie
maakt of een weekend houdt (prak-
tisch elke raad doet dat jaarlijks)
om bepaalde zaken uit te praten
is niet meer dan gezond en is daar
zeker geen symptoom van.
Verre van te beweren dat alles ge-
smeerd loopt. Dat zou ook verte-
kend zijn. We moeten de objektie-
ve feiten en omstandigheden nagaan
en akkoord we moeten hierbij
"steunen op een eetriouse analyse
van de feit 7. 'jke toestand, op
een precies inz 'cht: in de konkre-
te tekartk: ·ming. n", Niemand zal
dat ontkennen.

1. De onduidelijkheid en de onbe-
kendheid van de A.S.R. voor de
grote studentenmassa.

. De financiële kommissie die
haar perken te buiten zou gaan.
De vertegenwoordigers erin van
sommige raden die, na diskussie,
tot een ander inzicht komen in de
problematie~ en het door hun raad
ingenomen standpunt niet navolgen
en wijzigen.

3. De raden die rond één en het-
zelfde onderwerp verschillende
standpunten innemen.

4. De koördinatie die slecht ver-
loopt.

5. De A.S.R.-struktuur die haar
opdracht niet behoorlijk kan ver-
vullen omdat ze niet aangepast is
aan die opdracht.

6. Het ontbreken van een politiek
ten overstaan van het universitair
beleid, zoniet een politiek die
min of meer dubbelzinnig is. onge-
loofwaardig en niet kontinu.

7. Er is een strukturele onmacht.
Door haar sturktuur heeft de A.S.R.
niet genoeg zeggingskr.acht en slaq-
kracht, vooral tegenover de komen-
de diepgaande hervormingsmaatrege-
len.

Wanneer men een analyse maakt.
dient bij het behandelen van de
materie een aantal vragen gesteld:

1. Wanneer zich problemen voordoen
is er altijd (een som! moeilijke)
oplossin~. De vraag stelt zich
echter OF DE VOORGESTELDE HERSTRU'-
TURERING OE OPLOSSING IS VOOR OE
PROBLEMEN-r Of de herstrukturering
de noodzakelijke oplossing is voor
de gestelde problemen ?

2. Wanneer op (1) affirmatief
en geantwoord worden dan moet mer.

nagaan of de voorgestelde oplossing
geen andere proble~en met zich zal
brengen, eventueel van hetzelfde
of een essentiëler kaliber ? Of men
met andere woorden niet van de re-
gen in de drop zal geraken ? Men
blijft immers beter r.et de onvol-
maaktheden steken dan zich te her'
struktureren en meteen grotere
MOeilijkheden te krijgen.

3. Wanneer negatief dient geant-
woord te worden op (1) dan moet
~en gaan zoeken naar de juiste op-
lossing van het probleem in kwes-
tie.

ie onderzoeken en behandelen prob'
leem per probleem aan de hand van
de hierboven gestelde vragen.
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in bestaan van gelden te verdelen
sn te kontroleren is ook niet zo wanneer diverse raden over één-
moeilij~. zel,~e zaak verschillende stand-
Bovendien kan iedereen die wél ge- punten· innemen dan kunnen zich
interresseerd is. vrij gemakllel1jk diverse mogelijkheden voordoen:
het organigram van de A .. R .• de be-a. fwel treedt een of andere
voegdheden van de raden enz ... ken- raaa zijn bevoegdheid te buiten:
nen door de informatie bij het be-
gin van het jaar. via de afgevaar-
digden in zijn fakulteit, langs VE-
TO. enz ..•
Oe knoop zit hem niet bij de struk-
tuur van de organisatie, naar wel
bijde interesse die leert voor de
werking van de A.S.R. I~e voor de
diverse sektoren de studenten na-
der bij de werking van die bepaal-
de raad zullen betrokken worden.
wordt uitgemaakt door de raden in
kwe"tie.

DE ONDUIDELIJKHEID VAN DE
A.S.R.

Het is inderdaad waar dat voor een
groot aantal mensen in .euven de
A.S.R., de kultuurraad, de kring-
raad, da sportraad en de sociale
raad min of meer onbekend zijn.
Vaagweg hebben ze daar wel eens
over gehoord. maar het fijne weten
ze er niet van. Net hetzelfde kan
overigens, moest men een onderzoek
doen, gezegd worden voor de acade-
mische raad en de raad van beheer,
de eigen fakulteitsraad en onder-
wijskommissies, ja. zelfs bij som-
mige mensen hun eigen kring.
Het is inderdaad waar dat hoe meer
men vereenvoudigt. hoe gemakkelij-
ker de mensen het zullen beet heb-
ben. Maar dan nog zullen er een
groep mensen zijn. die niet de fei-
telijke draagkracht, bevoegdheid.
enz .. van de organisatie zullen
kennen, zoals bijv. er een grote
groep mensen nagenoeg niets afweet
omtrent de organisatie van het se-
niorenkonvent, hoezeer ook die or-
ganisatie inspanningen mocht doen
om zich 'éénvoudig en duidelijL'
te struktureren.
Het is dus niet de herstrukturering
die een noodzakelijke en zeker niet
voldoende voorwaarde za. zijn om
het euvel te vermijden. Overigens
is de huidige struktuur van de
A.S.R. voor intellektuelen nu niet
zo ingewikkeld, dat het voor geln-
teresseerden een grote warboel zou
zijn: de namen van de raden zeggen
zelf wat hun bevoevnheid is en dat
de functie van de financiöle kom-
missie er in theorie zou moeten

DE MOEILIJKHEDEN IN VERBAND
r'1ETDE FINANC IELE Kor1MISS IE
anneer we nuchter onder ogen-

schouw nemen wanneer er zich moei-
lijkheden voordoen dan stellen we
vast dat dit telkens is wanneer
deze kommissie zich moet gaan uit-
spreken over politiek zwaar gela-
den beslissingen. Hoewel een der-
gelijke 'krisis' wel enkele weken
kan doen gelden, stellen we toch
vast dat het hem hooguit om een
paar gevallen per jaar gaat. Over-
lopen we de moeilijkheden van dit
akademiejaar: de zaak i.v.m. de a-
vond van ALTEWlATIEF over Zuid-Af-

rika en alles wat errond hing:
standpunt i.v.m. het aparHeidsre-
gime in Zuid-afrika, het optreden
van de rijkswacht, het toekennen
van de:zaal. een tweede maal de
bankenkwestie (en dan nog) rond
Zuid-Afrika en een derde maal bij
het weigeren van de zaal van de
CIEE aan het U'wrl. Vorig akademie-
jaar speelde zich een gelijkaar-
dig scenario af: standpunten rond
de 'onschuldige wandeling van het
VMO en co' op 8 oktober en een
tweede maal een standpunt !.v.m.
de programmawet.
De oorzaak van de moeilijkheden
die zich hierbij voordoen ligt
niet aan de struktuur van het or-
gaan dat de beslissing nee~t. et
ligt wel aan het feit dat mensen
uit de raden op een korte tijd
vrij onverwachts moet stelling
kiezen over ietd, waar het geen
beleid in heeft, geen visie op
heeft. geen politiek in voert,
de tegengestelde meningen niet
over kent van de mensen waarmee
de A.S.R. werkt. Dat is de oor-
zaak van de moeilijkheden bij het
kiezen van een stellingnare daar-
over en geen andere.
Hoe moet dit nu worden opgelost ?
~et terrein waarbinnen de raden
moeten werken is zeer duidelijk
afgebakend: de studenten verde-
digen en een beleid voeren inzake
sport, kultuur. sociale sektor en
academische sektor. Alles wat er
niet onder resorteert valt in fei-
te ~uiten de bevoegdheden van de
raden, en dus ook buiten die van
de A.S.R. Dus moet de A •• R. daar
ook geen stellingen over inn~~n.
In Leuven en in de fakulteiten
werken genoeg vrije verenigingen
die daar een duidelijke visie op
habhan , Die visies zijn van het
mee~t divers politiek allooi; die
vrije verenigingen kunnen hun in-
vloed laten gelden in de aktie-
o~~itees die gevormd worden.

enz .•• Het is niet aan de A.~ .R.
om zich daarmee te gaan moeien.
anneer integendeel de materie

wel tot het domein van de I. .R.
behoort, is autonmatisch een raad
daartoe autonoom bevoegd en moet
het niet voor de financiële kom-
missie komen.

DE RADEN NEMEN ROND EE~-
ZELFDE ONDERWERP DIVERSE
STANDPUNTEN IN.

Zo bijvoorbeeld nam in maart
1975 de kringraad een standpunt
in over het te laat uitbetalen
van de studiebeurzen; standpunt
dat tegengesteld was aan dat van
de sociale raad.
erstrukturering is hier volle-

dig uit den boze. Het volstaat
dat de raad in kwestie zich met
zijn eigen zaken bemoeit en de
autonomie van de andere raad
respekteert om tegengestelde
~eningen te vermijden. Zo be-
hoorde in het voorbeeld de
kwestie van de studiebeurzen
duidelijk tot het terrein van
de sociale raad: de studiebeurzen
werden in het leven geroepen om
aan minderbegoede ouders de kans
te geven hun kinderen aan de uni-
versiteit te laten studeren.

b. OfWel moeten beslicsingen geno-
men worden waarvoor geen enkele
raad voZstrekte bevoegdheid heeft
maar d: toch tot het terrein van
de A.r .. behoren.

Dergelijke situaties komen vrij
weinig voor (in de loop van dit
akademiejaar drie maal: subsidie

van PROJEKTA, hoofding van het dit geval-moet dan in eerste instan
briefpapier van de A ... , het toe- tie gepraat worden over die yeran-
sturen van verslagen aan vrije ve- derende opdracht en niet over zijn
renigingenl en kunnen in ieder ge- struktuur. ----
val tot het rijk van de kuriositei-
ten beperkt blijven. Bovendien
zijn ze in sommige gevallen zo se-
cundair dat er niet wordt getwist
wanneer dat de raden reerderheid
tegen minderheid beslissen of dat
men terecht opmerkt dat dergelijke
materies best thuis horen in de
financiöle kommissie die daar in
alle wijsheid zal kunnen over oor-
delen. Er stellen zich meer drin-
gende taken dat dààrvoor de A .. R.
te. herstruktureren, wat ze~.er
geen lachespel id.

MOEILIJKHEDEN ROND DE
KOORDINATlE.
ier geldt hetzelfde dan wat ge-

zegd is over de onduidelijkheid.
Wie gelnteresseerd is in de wer-
king van de andere raden, die
kàn hun werking vrij g8~akkelijk
te weten komen. Een kultuurafge-
vaardigde hoeft het maar te vragen
aan zijn buurman op de kringverga-
dering uit de sportraad. hij hoeft
maar VETO te lezen. hij hoeft maar
binnen te lopen in de lokalen van
de A.~.R., enz •.. Bovendien be-
staan, daar waar periodiek zaken
gezamelijk moeten uitgevoerd wor-
den, de aangepaste organen. De re-
daktie van VETO en de financiële
kommissie staan genoeg op hun ei-
gen benen om de hen toegemeten ta-
ken te koördineren. Verder zijn er
de vele informele konta ten tussen
de vrijgestelden, enz ... !eële
matriële pijnpunten omtrent koör-
dinatie doen zich weinig of niet
voor.

DE ASR-STRUCTUUR IS NIET
AANGEPAST AAN ZIJN OPDRACHT
elke is de opdraMht .an de A

De statuten van de A.~ .r. van 17
mei 1971 vermelden dat de raden
het leleid van en voor de studen-
ten bepalen en uitvoeren in yolg-
orde in volgende sektoren: de so-
iale sektor (alles wat in verband

staat met de demokratisering van
het onderwijs (op sociaal en/of
financieel vlak de studenten be-
gunstigt/gelijkstelt) de ~cqdemi~

he sektor (het e(~~atief en we-
tenschappelijk beleid; het beleid
van de K.U.L., voorzo' er het niets
te maken heeft ~et de sociale sek-
tor) d. k,·l1rdinatie van de krirlg-
'er!<,'ng,dd etudenteneport., de

kultuur (de kulturele manifesta-
ties en de alge~een kultureel-po-
litieke lijn).
Tot op heden hee't géén enkele
raad (behalve gedeeltelijk de
kringraad, waarover yerder~ serieu-
ze moeilijkheden ondervonden om
zijn taak autonoom te YQlbrengen.
In elk geval waren die niet van die
aard dat de struktuur zoals ze op
vandaag bestaat daar een Qnover-
komelijke belemmering voor zou
zijn en de herstrukturering van de
A .. R. pen noodzakelijke YOQrWaarde
t. verbetering.
enzij ... de opdracht van de A.~ .R.

elders li2t of noet veranderen. :n

e

ER ONTBREEKT EEN POLITIEK
T,O.V. HET UNIVERSITAIR
BELEID,

et Lniversitair beleid kan gros-
so MOdo worden opgesplitst in 2
delen: de sociale sektor en de
academische sektor. Beide sekto-
ren worden. gezien hun specifiek
karakter toegewezen aan elk één
raad in de statuten van de A.S.R.
Jaar de academische sektor is dat
de kringraad en vQor de sociale
sektor is dat de sociale raad.
Officieel en representatief worden
de studenten ook zo door de aca-
demische overheid erkend. De
kringraad kreeg medebeheersmadaten
toegekend in de academische sektor;
de sociale raad kreeg er toegewe-
zen in de sociale sektor.
Oe raad die vroegst begonnen is
met een scherp afgebakend beleid
te voeren is de sociale raad.
Reeds van in de jaren '60 heeft
de sociale raad een duidelijke
politiek in de sociale sektor.
Ieder jaar wordt hij ter diskus-
Jie voorgelegd aan de algemene
vergadering en onder al dan niet
gewijzigde vorm overgenomen YQor
een gans jaar. Iedere alge~ene
vergadering wordt de konkrete
werking en de konkrete houding
van de sociale raad getoetst
aan de algemene politiek van de-
mokratisering van het onderwijs.

In-tegenstelling met de sociale
raad heeft de kringraad lange
jaren in de impasse gezeten voor
wat betreft zijn beleid. Herhaal-
de malen zijn er weeklagen te yin-
den in morele verslagen yan yrij-
gestelden. jaarverslagen en
kringverslagen over het feit dat
de kringraad zich niet genoeg
bezig houdt met de academsiche
sektor. Slechts dit jaar is daar
iet of wat verandering in geko-
men, wat een positieve tendens
aanduidt, met het -voor het
eerst- treffelijk functioneren
van een onderwijswerkgroep.
Meer dan de sociale raad heeft de
kringraad te kampen r,:.etsupplemen-
taire moeilijkheden om tot een
vaste politiek te ko~en rond het
onderwijs: de kringraad heeft de
bijkomdende funktie van rond de
kringwerking enigsz ins te werl.en.
Boyendien is het jarenlang de ge-
woonte geweest dat de kringraad
bevolkt werd door nagenoeg uit-
sluitend preses sen (die - de men-
sen kunnen er ook'niet aan doen -
hun handen reeds vol hebben met
het leiden van hun kring), die
eerder hun kring kwamen vertegen-
woordigen dan zich gemotiveerd te
voelen voor de belangen van de ge-
hele Leuvense studentenge~eenschap
te komen verd euigen inzake de aca
demische sektor.
Misschien ware tiet beter dat (zoal
er nu reeds enkele positieve voor-
beelden zijn) dat de kring iemand
afvaardigt naar de kringraad die



zich speciaal voor het laatste ge- len en voor stemming aan de studen-
motiveerd voelt i.p.v. de preses, tenraad voorleggen: een soort par-
die reeds overbela~t is en zijn lement naar Belgisch systeem, waar
hoofd vol heeft met specifieke men ook rond alle materies parle-
kringproblemen. mentaire kommissies heeft, die de
Doch een herstrukturering waarbij wetsontwerpen voorbereiden en ter
in één vergadering én de acade~ischestemming aan de plenaire vergade-
sektor én de sociale sektor en de ring voorleggen.
financies van de financiële kommis~ Enkele opmerkingen hierbij:
sie moeten geregeld en verdedigd - de formule is in het verleden
worden ligt zeker niet in de lijn reeds uitgetest op insinuatie
van de oplossingen. van de akademische overheid,

maar heeft omwille van zijn tota-
le onefficiëntie maar enkele maan-
den het levenslicht gezien (van
september 1969 tot januari 197' ).
- Wil men tot gefundeerde beslie-
singen komen, dan dient men toch
zeer veel tijd te wijden aan dis-
kussie over de te bespreken onder-
werpen. Zo kent de sociale raad
bijvoorbeeld de,werkgroep AlMA,
wat niet belet dat ieder jaar
komplete algemene vergaderingen
worden gespendeerd aan het prob:
leem van de ALMA.
- Bovendien zal alras blijken dat
de mensen uit de werkgroepen veel
meer technisch onderlegd zijn dan
de mensen uit de studentenraad,
zodat beter zij beslissingsrecht
krijgen op hun terrein en het me-
debeheer waarnemen.

DE HERSTRUKTURERING HERZIEN
emen we heel eventjes aan dat,

in tegenstelling met wat hiervoor
is uiteengezet, de herstrukturering
van de A.S.R. toch een noodzakelij-
e voorwaarde ware voor het oplos-

sen van de gestelde moeilijkheden.
Wat zou er dan -al dan niet- uit
de bus komen.

EE STUDENTENRA

De te kreëeren studentenraad zou
representatief één of twee mensen
bevatten uit de kringbesturen.

EEN ESKAlATIE VAN VERGADERINGEN.

Deze raad zou te behandelen krij-
gen én de academische sektor én
de coördinatie van de kringwerking
én de sociale sektor én de admini-
stratieve en financiële materies
van de financiële kommissie.
Wanneer men weet dat de kring raad
om de veertien dagen vergadert
(soms om de drie weken), de socia-
le raad minimum om de veertien da-
gen vergadert en de financiële kom-
missie minimum om de maand verga-
dert, wanneer men eveneens weet
dat al die vergaderingen goed
volgepropte agenda's te verwerken
krijgen, dan komt men tot vergade-
ringen van éénmaal per week en om
de maand van tweemaal per week.
anneer men weet dat die mensen

dan nog eigen kringvergaderingen
hebben en eventueel andere verga-
deringen binnen hun eigen inte-
ressesfeer dan wordt dat tóveel.

OF VERWAARLOZING VAN DE MATEPI .

en kan natuurlijk stellen: we
doen het in minder, maar dan is
dit noodzakelijk te koste van
de te nemen beslissingen: wanneer
en het dossier, de materie, het

opgeworpen probleem, de te nemen
beslissing niet grondig genoeg
instudeert én bediskussieert dan
vergroot mathematisch het risico
datlverkeerde beslissingen worden
genomen.
Men zal daartegenover stellen dat
men met werkgroepen zou kunnen
werken, die de materie voorberei-
den, nota's tRr rli!\kll!l!lieoostel-

KULTUURRAAD EN SPORTRAAD NIET
OPGENOMEN.

Het feit dat de vertegenwoordi-
gers van kultuurraad en sportraad
geen deel meer zouden uitmaken
van wat momenteel de financiële
kommissie is, net ZOéls de ande-
re raden, doet afbreuk aan hun
autonomie. Dit betekent dat de
studentenraad zal bepalen wat
zij zullen krijgen aan finan-
cies, zonder dat zij daar een
eigen inbreng en stemrecht in
hebben. Nu blijkt dat het door
de tussenkomst van die mensen
is in de financiële kommissie
dat de bestemming van sommige
dotaties nogal eens gewijzigd
wordt. De-aociale raad vindt dat
zeker op dit terrein geen afbraak
van gedaan worden aan de bevoegd-
heid van sportraad en kultuurraad.

KONKLUSIE,
De sociale raad is ernstig de me-
ning toegedaan dat een herstcuk-
turering géén noodzakelijke voor-
waarde is om de huidige moeili1k-
heden op te lossen,
daarvoor zijn andere middelen,
al dan niet summier aangegeven in
deze tekst. Bovendien meent de
sociale raad dat een herstruktu-
rering, ware hij nog een oplossing,
~eer kwaad dan goed zou doen.

de Algemene Vell.ga.deM.n!J van Soc)..ale Raa.d

NAAR EEN HERNIEI.MDE STRUCTWR OF

RJNCTI(J{RI~ V~ DE STUDENTEN-

WERKING ?

I, Telkenjare wordt er hier of daar
nagedacht over de stl';,wtuur en/o
de werkwijze van de studentenwer-
king. Meestal vetrekt men dan van
uit een zekere negatieve ervaring,
kritiek ... men ziet het zelf niet
meer helemaal zitten.
En als het enigzin~ meezit, komen
er nog wat positieve voorstellen
uit de bu~ ... maar daarom is er
nog nietl veranderd.

Dit jaar is daarop geen uitzonde-
ring, integendeel ... stelselma-
tig wordt er door verscheidene
groepen van studenten gewerkt aan
nieuwe modellen O· ... aan het in
stand houden van de huidige situ-
atie.

Donderdag 17 was er rond deze pro-
blematiek een debat gehouden dat
als louter info-verstrekkend be-
doeld was. Oe opkomst was vrij ma-
ger ( wat op zich als een teken
aan de wand is !), het debat zelf
vrij koel en nogal toegespitst op
kleine feitjes.

In de nabije toekomst zal er in
de kringen degelijk verder moeten
gewerkt worden op basis van de ver
kregen en nog te krijgen nota's
.•. zoniet zal wederom al het ge-
leverde werk een maat voor niets
geweest zijn.

Deze tekst wiZ enkele - per800n-
Vjkp - qedachtenfl.i teen over de
hu·'d·_'gl etudentenuerkinq ueerqe-
en~ ~:zrbi;j teVt1n8 getracht wordt

enkele s;.lgg.eviee tel' sanering op
te g001 1".

Het qcu h ~cl'bij vnl. om de Func-
tionering {. manier van werken),
in te(JensteHing met andere ge-

hriften die het pr~bleem eerdel'
at u·'~ e+ructureel: standpunt: bena-

del' ..n.

- de omgeving mag stimulans zijn, Dit is misschien wel het belang-
moet informatie aanbieden ... rijkste item uit de kernzin.
maar mag je niet tot een zekere Het is vooral op dit aspect dat we
keuze ' dwingen ' . - ons moeten concentreren, willen we

~et is maar in de nate dat je een de studentenwerking wat nieuw bloed
stuk interesse, een blok idealisme inpompen.
en een sterke persoonlijkheid hebt Eerst en vooral moeten er meer men
dat je jezelf gaat engageren in de sen op de hoogte gebracht worden
studentenwerking ( op welk vlak gebracht van wat er gebeurt in de
dan ook ). kring of faculteit én wat er aan
Deze groep van belangstellenden is besluitvorming of actie plaats
- omwille van de genoemde vereis- vindt op interfacultair coördina-
ten - eerder beperkt, soms te be- tievlak. Het is de plicht van de
beperkt ,.. maar erger nog is dat studentenvertegenwoordiging haar
vaak negatieve factoren - zie ho- achterban te informeren en zo ruim
ger waar gesproken werd over de mogelijk te laten participeren ( •
karakteristieken - de groep nog inspraak hebben laan hetgeen zich
verder laten inkrimpen. afspeelt tussen de studentenverte-

genwoordigers.
InfO-doorstroming kan en moet ge-
beuren via o.m. mogelijkheden als:

De huidige situatie is voldoende
gekend - althans dat veronderstel-
len we.
," Apathie, vermoeidheid, onstand-
vastigheid, gebrek aan degelijke -
vaak technische - informatie, het
afwezig blijven van mensen die de
technische info op een verstaanba-
re manier naar de massa kunnen o-
verbrengen, te weinig (sterke)
studentenleiders, het ontbreken
van perspectief en coördinatie,
de verregaande politisering van
de studentenwerking '" " om even
enkele karakteristieken an het
huidige beeld aan te halen.
Al de geciteerde/deelproblemen
vinden we terug - in mindere of
meerdere mate - in alle kringen,
raden, studentengroepen.

Stelt zich dan de vraag of ' dit
maAk lopen van de studentenwerking
te wijten is aan een gebrekkige,
ondoorzichtige structuur of ligt
het aan een zwakke funct.ioner-inq
BINNEN de huidige structuur.'
Mij lijkt het dat structuurwijzi-
gingen omzeggens niets uithalen
wanneer men dezelfde huidige ma-
nier van werken behoudt.

Voor mij is de cruciale vraag :

t vie , voo l' taie , waaroaanen
hoe uerkt: de etudentemoerkinq" 11

Een vrij slordige formulering,
maar toch heeft elk woord in deze
kernzin een ~pecifieke betekenis
en belang. aten we de 4 trefwoor-
den even na~er analyseren .

t wie ?

Nimmer mogen we uit het oog ver-
liezen dat we met mensen werken,
i.c. studenten. Ze hebben als taak
op zich genomen te studeren voor
het een of het ander diploma.
Een groot deel van hun tijd, inzet
en interesse zal daar noodzakelij-
kerwijze naar toe vloeien.
Wat er overblijft aan tijd, inzet
en interesse kan gestoken worden
in een ontzaglijk ruim en gevari-
eerd aanbod van mogelijkheden.
Elkeen moet voor zichzelf uitmaken
in welke mogelijkheid hij of zij
wenst te investeren.

Immers niet elkeen is bekwaa~ voor
om het even wat. De nodige mensen
moeten niet allean voldoende gemo-
tiveerd zijn; ze moeten een groot
doorzettingsvermogen en werkkracht
bezitten, durven hun mening te zeg
gen, kunnen luisteren naar ander-
mans ideeën, standpunten van de
studentengemeenschap naar voor
brengen, argumenteren en verdedi-
gen .... De verkiezingen - en vnl
wie kie a r:; men VOOl''!Jat op baai
~an !Jat - spelen hier een grote'
rol.

VOOl'via ?

Uit het voorgaande blijkt dat een
kleine groep van studenten werkt,
beslist en instaat voor de massa.
Althans dit zou de optie moeten
zijn ... want hoe vaak komen de
stemmen, wensen, noden en proble-

n van bepaalde groepen niet 0

niet voldoende aan bod.
Toch is het een plicht AllE stu-
denten ( en dit is ruimer dan al-
leen maar de lèden van een kring )
te vertegenwoordigen, hun belangen
te behartigen en hen te betrekken
in al de aspecten van de studenten
werking. Daartoe is het nodig hen
de kans te bieden hun stem te la-
ten horen, hen op de werking te
laten inspelen, hen controle of
toezicht te laten uitoefenen op
wat anderen voor hen zeggen en
doen. Dit alles wars van alle mo-
gelijke vooroordelen omtrent en-
gagement, politieke Ot religieuze
ideeën of activiteiteQ.

Wil men de principes _n ,:,_'nae-
quentries , inherent: aan deloqa-
tie en l'~pl'caentativiteit~ niet
vol.l. d'g ;oepassen en eerbiedi-
gen ... dan is dit democvasiech
yateem in se gedoemd tot scheef-

Zopen of zelfs mislukken.
Waaraan ?

Welke zaken kunne of moeten aan
bod komen in de studentenwerking?
Hierbij moet men expliciet vetrek-
ken van de noden en problemen die
bij de grote student.enneeae of bij
haar deelgroepen leven. Vaak hecht
men daar te weinig belang aan of
tracht men sommige aspecten te ver
doezelen of te onoerorukr.en.
Wel moet een onderscheid gemaakt
worden tussen kleine, dagelijkse
en vnl. practische dingen - die
vrij snel door één of enkele men-
sen kunnen opgelost worden - en
fundamentele, dieperliggende en de
grote massa van studenten rakende
moeilijkheden en problemen. Het is
vooral op dit laatste vlak dat een
degelijke werking moet tot stand
komen.

Hoe?

- regelmatige en degelijke ver-
slaggeving in faculteitsbladen,
Veto, de18 iernummers en pam-
fletten ...

- open A.V. en. of bestuursverga-
deringen

- mondelinge contacten in de ja-
ren en bij informele aangelegen
heden

- , ad valvas ' berichten ....

Die negatieve factoren wegwerken
of verzachten ligt in onze moge-
lijkheden; meer mensen bij de wer-
king betrekken is een mooie en na
te streven doelstelling, maar is
ze wel realiseerbaar?
Toch moet er wat veranderen : te-
veel werk komt op de rug van te
weinig mensen, van enkele wroeters
- en dit zijn OOk studenten - en
vroeg o· laat wreekt zich dat hoe
dan ook.
Hoe de juiste man op de juiste
plaats zetten of krijgen ?

9



Dm te weten wat bij de basis leeft
aan problemen en noden en opinies.
moet haar de kans worden geboden
dit kenbaar te maken op vrij tóe-
gankelijke informat1e- en discus-
sievergaderingen (A.V.). die voo~-
afgaande lijk moeten gehouden wor-
den wil men daaruit de richting
van besluitvorming en actie kun-
ne distilleren.
( Enquêtes zijn in dit geval min-
der aangewezen or.1Willevan het ve-
le practische werk en de vaak po-
vere en scheefgetrokken resultaten)
Tevens dient er een duidelijke
taakomsi1hl>ijvirlg te worden gegeven
zodat elkeen weet wat zijn opdracht
inhoudt en wel-,e zijn verantwoor-
delijkheid is. De controle hierop
dient te gebeuren door de verte-
genwoordigers onderling op mekaar
én door de'grote groep van studen-
ten-belanghebbenden.

Teamwerking. onderlingen informa-
tiedoorspeling en degelijke voor-
bereiding ( zowel van vergadering
als van actie ) zijn nu een must
geworden voor een studentenwerking
die zichzelf au seriRux neemt.
Het:geen hierboven LJel".:ineerqeeehr

, -'8 vooral: qeeicht: op de kl>ing
IJl ~kü,g, doch kan o teede uorden
doorqecrskken naa~ het hoqet: vlak,
waa~ een intel>tàc:Altai~e ~o(;~d,'na-
tie plaat e vindt. Steeds bli.jft:
het centvale thema echter de ma-
nier van LJel>ken of FUNCTIONERING.
Deze nota ';8 geen paskl.aa~ ant-
..,..,,,~d voo~ de moei'lijkh, den d-:e

momenteel voordoen ... dat
irrrne~ de bedoeling gl ",~e8t,
8tudenten aan het denken te

trachten hen te Laten
'aa~ de problemen zich
t hiel" en daal' enkele

betere lJe~king.

'0 l/ibene .

·4·

Probleemstelling:

De algemene Studentenraad wordt
speciaal dit jaar van verscheide-
ne zijden sterk onder vuur geno-
men.Er worden verwijten.verdacht-
makingen.suggesties •••• naar vo-
ren gebracht die deels gegrond
zijn, maar waar ook een deel je
reinste verzinsels tussen zitten.
Kultuurraad heeft zich de laatste
jaren altijd intens bezig gehou-
den met de A.S.R.,het is dus lo-
gisch dat de ontstane beroering
ons niet koud kan laten. Daarom
heeft het buro van kultuurraad
de hele zaak grondig bestudeerd
en getracht een oplossing te ge-
ven aan deze malaise.Dit voorstel
zal ze in eerste plaats aan haar
eigen Algemene Vergadering voor-
leggen,en daarna ten opzic~te van
de hele studentengemeenschap ter
diskussie leggen. Wij hoeden er
ons nochthans voor om mee te doen
aan een hetze die sommige organi-
saties of personen maar al te
graag ter persoonlijke voordele
voeren. Daarom hebben wij getracht
deze tekst duidelijk en ondubbel-
zinnig op te stellen met vooreerst
een schets van de volgens ons
reQele problemen en ten tweede
een voorstel tot verbetering van
bestaande strukturen die,zo ho-
pen wij althans, tot een grotere
betrokkenheid van alle fakultei-
ten en studenten zou moeten lei-
den.

Waar liggen de problemen?:

J. VE FAKULTEITSWERKING:
De A.S.R-werking is tot nu toe
steeds gebaseerd geweest op de
fakulteitswerking.De verschillen-
de raden hebben Algemene Vergad-
eringen bestaande uit één afge-
vaardigde per raad. Het zijn deze
A.V. die de werking van een raad
bepalen. Tot hier zit alles goed!
aar,zijn er geen of weinig pro-

blemen met de fakulteiten die
een degelijke werking hebbenlde
miserie begint met zij die dat
niet hebben,en dat is een niet
te onderschatten aantal.Daarte-
gen is natuurlijk weinig te be-
ginnen tenzij met olIe middellen
de fakulteitswerking stimuleren.

2.VE VU88ELZINNIGHEIV VIE ZIT IN
VE ROL VAN VE FAKULTEITSAFGEVAAR-
VIGVEN IN VE RAVEN:
M.a.w. het blijkt dat er een vol-
ledige onduidelijkheid bestaat
over wat nu juist de betekenis
is van een kultuurraadafgevaar-
digde,een afgevaardigde in kring-
raad of sociale raad. Sportraad
lijdt hier minder onder omdat zij

een zeer strikt afgebakend werk-
terrein hebben. Wij denken dan ook
dat dit moet gebeuren voor alle
raden.De afgevaardigden die ver-
kozen worden voor één van de fun-
kties moeten juist weten wat hun
funkties zijn en zij die kiezen
moeten weten wie voor welke funk-
tie zij kiezen. Daarbij zou in de
fakulteiten een kontrole moeten
gevoerd worden op deze mensen die
hen vertegenwoordigen. Onze voor-
stellen zullen dan ook vooral op
dit punt in gaan:duidelijkheid
en ondubbelzinnigheid in de rol
van de afgevaardigden.

3. VE TE INGE!t'IKKELOESTRUJ<TUUR
VA" VE ALGEMENE STUVENTENRAAV:
Op het ogenblik is het zo dat de
A.S.R. uit 4 raden bestaat en
Isol (voor de buitenlanders).
Oe hele werking is er dan ook
op gericht dat ieder van die ra-
den buiten zijn specifiek eigen
werkterrein (sportraad:sportlkul-
tuurraad:vrije tijdlkringraad:
medebeheer op akademisch vlak en
sociale raad medebeheer op het
vlak van de sociale sektor.)voor
een deel ook een verantwoorde-
lijkheid draagt voor de politie-
ke beslissinpen die dienen geno-
men te worden voor de hele stu-
dentengemeenschap.Hierbij twee
bemerkingen:1° dit werkt de dub-
belzinnigheid en onduidelijkheid
van de rol van de afgevaardigden
in de hand.

2°Het maakt de gehe-
le werking log, traag en onduide-
lijk.
Dok hier wil ons voorstel aan
sleutelen:een efficientere en
overzichterlijkere werking van
de A.S.R.

4. VE FINANCIELE KOMMISSIE:
Voor zij die nog niet weten wat
de finaciële kommissie juist is
een woordje uitleg.De financiële
kommissie is een technisch-admi-
nistratieve vergadering die het
geld dat de Studentenraad krijgt
voor haar werking moet beheren.
Zij bestaat uit twee gemandateer-
den van elke raad.Dok hier lijkt
dus theoretisch alles te kloppen.
Echter er is weer een maar.Dm die
gehele logge werking van de alge-
mene studentenraad wat te coördi-
neren is door de tijd heen de
financiële kommissie meer hoe
meer buiten zijn administratief-
technische taak ook de taak van
coördinator gaan spelen. Dit heeft
geleid tot een aantal beslis sin-
g~n die genomen zijn op de finan-
ciële kommissie, waartoe deze in
feite totaal niet bevoegd was.
Daarom zal ons voorstel ook hier
duidelijk en ondubbelzinnig de
rol van de Financiöle kommissie
~schrijven.

sportinfrastruktuurproblemen zo-
als een zwemkomltekort aan ter-
reinen.

KuU.uUltlta.ad :
Heeft als taak de studenten mo-
gelijkheden aan te bieden voor
een zinvolle vrijetijdsbestedinc
(buiten de spcrtbeoefening)
In haar werking onderscheid Kul-
tuurraad twee belangrijke facet-
ten:

1°.0e fakulteitswerking:het is
de taak en plicht van de kultuur-
afgevaardigden om te zorgen dat
in de fakulteit zelf aan zinvol-
le vrijetijdsbesteding kan gedaan
worden.De A.V. van Kultuurraad
moet deze initiatieven zoveel mo-
gelijk ondersteunen.

2°.De centrale werking: Het is
niet zonder meer logisch dat heel
de vrijetijdsbesteding enkel en
alleen fakultair georganiseerd
wordt.Zo vb. is het niet omdat
je ingenieur of pol&soc. studeert
dat je graag in een koor zingt
of weeft.Het is logisch dat heel
wat studenten hun vrije tijd niet
enkel in een gesloten fakulteits-
kring willen door brengen.De A.V.
van Kultuurraad heeft dan ook als
taak en plicht zoveel mogelijk
de bestaande behoeftes in de ge-
hele studentengemeenschap te le-
nigen.Dat die behoeftes reeêl
zijn bewijst het grote succes van
de werkgroepen, open podias,lente-
feesten, •• ) De A.V. zal in de ver-
dere uitbouw van werkgroepn en
het organiseren van kulturele ~a-
nifestaties een aktieve rol moe-
ten spelen,in de mate van het mo-
gelijke.Zij heeft zeker de taak
suggesties door te geven en een
kontrole uit te oefenen op de
globale werking van Kultuurraad.

Dm dit alles efficient en vlot
te laten verlopen stellen wij
nogmaals voor in de fakulteiten
werkgroepjes op te richten rond
de vrijetijdsbesteding zodat er
een behoorlijke taakverdeling kan
plaats grijpen. Dit is van het al-
lergrootste belang wil men de
twee aspekten van ontspannings-
mogelijkheden treffelijk aan
pakken.
Daarbuiten zou Kultuurraad een
poging kunnen ondernemen om het
kulturele leven in Leuven meer
te coördineren, overlappingen en
nodeloze konkurrentie t. ver-
mijden.

Soc..iA.te 1Ul.I1d:
De A.V. van sociale raad oefent
het medebeheer in naem van de
studenten uit op het vlak van de
sociale sektor. De A.V. van socia-
le raad heeft dus de taak en de
plicht alle verworvenheden op het
vlak van de sociale voorzieningen
te verdedigen en de demokratise-
rins van de universiteit verder
te blijven nastreven. De A.V. is
samengesteld uit de verkozen soc.
afgevaardigden van de fakulteiten.

ONVERWIJSRAAV:
De onderwijsraad bestaat uit af-
gevaardigden van alle fakulteit-
en en eventueel andere gelnteres-
searden (vb.vrije verenigingen
die rond onderwijs werken).

5.VE ROL VAN OE VRIJE VERENIGI~G-
EN :
OOk ten opzichte van de vrije I
verenigingen willen we klaar en
duidelijk zijn.De vrije vereni-
gingen hebben in dit alles volgens
ons niets te zien.Niet dat wij
het belang van dergelijke vrije
verenigingen ontkennen. Maar hun
taak ligt hem in het verdedigen
van hun politiek-ideologisch
standpunt bij de studenten zelf.
Een vrije vereniging moet poli-
tiek gewicht in de weegschaal
werpen door er voor te zorgen dat
zij een grote groep studenten
rond hun doelstellingen kunnen
vergaren. Op dit ogenblik kan geen
enkele vrije vereniging pretende-
ren een groot deel van de studen-
tengemeenschap te kunnen verte-
genwoordigen.Daarom ligt hun taak
in de fakulteiten zelf waar ze
moeten trachten de studenten voor
hun standpunt te winnen of via
aktiekomitees een grote groep •
studenten tot beweging brengen.
Slagen zij daar in dan zullen die
standpunten automatisch verdedigd
worden door de vertegenwoordigers
van de fakulteiten.Anders wer-
ken kan alleen leiden tot verdere
polarisatie, grotere vervreemding
en totale apatie.

Dit zijn een ~antal bemerkingen
van waaruit het buro van Kultuur-
raad is vertrokken om een nieuw
voorstel tot herstrukturering te
kunnen formuleren.Het is duidelijk
dat dit voorstel in de eerste
plaats met deze konklusies reke-
ning heeft fehouden.

VOORSTEL TOT HERSTRUKTURERING
VN4 CE A.S.R.:

J •• TERREINAFBAKENING VAN OE VER-
SCHILLENVE RAVEN:
Iedere raad krijgt dus een auto-
nome bevoegdheid op een wel afge-
bakend en specifiek terrein.Het
is een Algemene Vergadering die
de beslissingen neemt voor deze
raad.ne juiste samenstelling en
werkwijze moet door iedere A.V.
zelf uitgemaakt worden. Wel moet
er minstens één gemandateerde zijn
per kring in iedere A.V.

SpolLtltaad :
Heeft als taak de sportbeoefening
bij de studenten te promoveren en
te stimuleren. De A.V. van sport-
raad werkt al jarenlang in die
richting zij moet ha~r inspünnin-
gen verder zetten.Wel zou de A.V.
van sport"raad buiten het gewone
technische werk (kompetiti. af-
spraken,uitleendienst ••• ) ook
kunnen werken rond de r.lel.
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Zij heeft tot teek het onderwijs-
systeem te bestuderen, voorstellen
te formuleren en edviezen te ver-
strekken.Wij menen det het de
hoogste tijd wordt om op een ser-
ieuze wijze de onderwijsprobleme-
tiek te bestuderen. Zij ken de be-
steende problemen in de verschil-
lende fekulteiten enelyseren en
coBrdineren,dokumenten uitwerken
i.v.m. onderwijshervormingen,nu-
mèrus cleusus,8Xemenreglementen, ••
Het buro ven Kultuurreed stelt
oneindig veel bel eng in deze on-
derwijsreed,die tevens een effi-
ciente steun zou moeten beteken-
en voor de vertegenwoordigers ven
de fekulteiten in de departements-
reden, fekulteitsreder' permenente
onderwijskommissies •••

u

I<Ir..UtgltLU1d:

De A.V. ven kring reed heeft een
drieledige teak:
1. Zij verzorgt de coördinatie
tussen de verschillende fekul-
teitswerkingen.Heer bevoegdheid
strekt zich den ook uit over el
de onderdelen ven de typische
fakulteitswerking,zoleng deze
niet door endere efgeveerdigden
reeds behertigd worden vb.: Dnt-
heal eerste j88rs,finencies krin-
gen, •••In deze hoedenigheid heeft
iedere fekulteitsefgeveerdigde
in Kringreed ook de teek om re-
gelrnetig Algemene Vergaderingen
in de fekulteiten te organiseren.

2.Zij werkt de prektische esp ek-
ten uit ven de beslissingen die
genomen worden door de "student-
enreed" (cfr.: zie verder).
Oe fekulteitsefgeveerdigden in
kringreed moeten ook hier weerom
instaen det de beslissingen geno-
men in de studentenraed bediscu-
sieerd worden in A.V. in de fekul-
te1ten.

3. Zij stuurt m8ndeterissen neer
de ecedemischereed,die rekening
houdend met de stendpunten ven
de sociele reed en ven de onder-
wijsread,de studenten vertegen-
woordigen.De agende's ven de ece-
demische reed kunnen voor een
deel besproken worden op de stu-
dentenraad.Eventueel zou de moge-
lijkheid onderzocht kunnen worden
om bij de 4 m8ndeterissen ven de
~ringreed , één ven de sociele
raed en één ven de onderwijsreed
te voegenJzodenig det er bevoeg-
de mensen ons op elle terreinen
op een ernstige wijze kunnen ver-
tegenwoordigen.

De A.V. ven kringreed betseat uit
die mensen die els verentwoorde-
lijk beschouwd worden voor de ge-
hele fekulteitswerking.Zij moe-
ten er wel rekening mee houden
dat een goed funktionerende
kringreed heel wet tijd vergt -
en dus hun eandeel in de fakultei-
ten deorender zol leiden.

I~ol (.Ut.te.JUta.Uon.ale~tudeJ1-
tenollgtUwa.û.e Leuven. I
Isol behertigt de problemen ven
de buitenlendse studenten een de
K.U.L. Zij heeft els dusdenig
geen A.V. gestruktureerd op besis
ven fekulteitsefgeveerdigden.ln
haer A.V. zetelen wel vertegen~
woordigers ven de verschillende
lenden die studenten een de K.U.
L. hebben. Zij verzorgt het ont-

heel en begeleiding ven de buiten-
lendse studenten.De toekomst van
ISDL is op het ogenblik onzeker.
Ook hier liggen i.s.m. studenten-
voorzieningen een eentel herstruk-
tureringsvoorstellen kleer.

Tot zover een omschrijving ven
de bevoegdheden ven iedere raed
en heer efgeveerdigden.Er is nu
nog één schakel overgeleten.Wie
neemt *endpunten in,in neam ven
de gehele studentengemeenschep
over elgemene problemen en zelfs
specifiek universiteire proble-
men zo leng ze niet terug te bren-
gen zijn tot het terrein ven één
bepaelde reed. Vb. : Numerus Cleu-
sus,de strubbelingen rond Zuid-
Afrike, •••Tot nu toe is dear nooit
een rèêele struktuur voor voorzien
geweest.Zodet iedere reed eutonoom
deze problemen behandelde en de-
ze gecoördineerd werden op de fin-
enciile kommissie.ln de inleiding
hebben we reeds gewezen op de
verschillende problemen die deer-
uit gegroeid zijn.Deerom stelt
het buro ven Kultuurreed de vol-
gende bijkomende struktuur voor.

Z·. VE STUDENTENRAAV:

De studentenreed heeft een A.V.
die bevoegd is en deertoe ook
eengeduid venuit de fekulteiten
om de studenten politiek te ver-
tegenwoordigen en stendpunten in
te nemen t.o.v. de buitenwereld.
Deze A.V. zeI dus diskussieren
en beslissingen treffen i.v.m.
problemen die de gehele stu-
dentengemeenschap eengean en die
niet specifiek tot het terrein
ven één ven de reden behoort.
vb kunnen het misschien duidelijk-
er meken. :de meatregelen Decroo-
Humblet,Numerus Cleusus,de boeren-
ektie, •••zijn problemen geweest
en hierrond werden ekties gevoerd.
Deze zouden besproken worden op
de A.V. ven de studentenread.ln
deze A.V. zouden drie vertegen-
woordigers per fekulteit zetelen
nl. de kringreedefgeveerdigden,
de onderwijsefgeveerdigden en de
sociele reedafgeveerdigden. Sport-
raed,Kultuurreed en Isol hebben
elk drie gem8ndeteerden die een-
geduid dienen te worden in de .
respektievelijke A.V.Dit om de
werking ven die reden mee te be-
trekken inde gehele studenten-
werking en de co~rdinetie te ver-
gemakkelijken.De studentenreed
ken samengeroepen worden op aen-
vreag van één van de raden.De ver-
gadering wordt voorgezeten door
de voorzitter van de kringraad.
De praktische toep8ssingen van
de genomen beslissingen worden
uitgewerkt door de kring raad
vb.: akties -stakingen -kommunikees.
In de tweede week van het akade-
mische jear komt zij voor de eerste
meal samen en stelt haer statut-
en op d.w.z. dat er bindende af-
spraken gemaakt worden waarean
iedereen zich te houden heeft. Dat
er onderzocht wordt welke agenda-
punten speciale aandacht zullen
krijgen, tijdens het komende aka-
demisch jaar en hoe de verdere
konkrete werking zal verlopen.

nog een paar voordelen ven de stu-
dentenraad:
- men krijgt een kontrole op de
äfgevaardigden venuit de fakul-
teiten.Zij zitten immers met 3
vertegenwoordigers ven eenzelfde
fakulteit die automatisch kontro-
le op elkaar uitoefenen en ervoor
moeten zorgen dat de stendpunten
vanuit de fakulteiten zo objektief
mogelijk weergegeven worden.
~ men kan gediferentieerd stemmen
wat dikwijls een veel juistere
weergave van de reftele verhoudin-
gen weer geeft.Een vb. om dit
duidelijker te maken.Als in
een fakulteit 60% voor een be-
paeld stendpunt is en 40% tegen
dan k8n door de drie afgevaardig-

den 2 stammen voor en 1 tegen ge-
stemd worden.Dit is een veel jui-
stereweergave van de werkelijk-
heid den vb.1 stem voor.
- Het grote 'voordeel is dat dui-
delijk is welke raed standpunten
in neemt t.o.v. de buitenwereld.
Dat iedere student weet wie hem
vertegenwoordigd op het politie-
ke vlak.En det er tevens een
autometische coördinatie ge-
schied op het vlak ven het tote-
Ie medebeheer (zowel op academ.
vlak als op het vlek van de socia-
le sektor.)

3· VE FINAl.JCIELE KO,\t~IISSIE:
De finenciêle kommissie is een
louter technisch-edministretieve
vergadering. Het besteat uit twee
gemandateerden ven de sociale
read,vende kringraad,ven de on-
derwijsraad,van de kultuurraed,
van de sportraed,en ven Isol (in-
dien deze nog besteat).De finan-
ci~le kommissie wordt voorgezet-
en door de sekretaris van de ASR
en komt maandelijks bijeen.

4· ALGEIIEl.JE VERGAVERINGEN IN VE
FAKULTEITEN:

~en zou er in moeten slagen om
iedere fakulteit er toe te moti-
veren om minstens om de maand een
Algemene Vergaderinr te houden
waerbij de beslissingen genomen
op al deze raden bediscusieerd
worden.En waerbij een kontrole
uitgeoefend wordt op het werk
van de afgevaardigden.Ook in de
bestuursvergaderingen van de fak-
ulteiten zou er een veel ruimere
belangstelling moeten bestaan
~oor hetgeen er buiten de fakul-
teit gebeurd en de vertegenwoor-
diging ven de fakulteit in de
stude~tengemeenschap.Kringread
zou hiervoor een stimulator moe-
ten zijn en tevens ken lengs
deze weg om een inventaris ge-
meakt worden van de discussies
en problemen in fekulteiten.
Wij zijn erven overtuig~ det
de grondslag van een demokretisch.
studentenwerking in deze A.V.'s
moet liggen. Vandaar het belang
dat het buro van Kultuurraad
hieraan hecht.

5° Ve REVAKTIERAAV VAI'.J VETO:

tUng Iuut Met vlot veJLtopen a1..6
de 6akuUuuwelltUn~ Met op punt
U.tla.t.W.i.j ujn el!. dan ook van .
ovell..tLUqd dat de taak. van aUe
veJLteg(?)UJJoOllcüg~ .i.n de ondell-
~che.i.den JLaden VOOIleen qlloot
deel .i.n de 6akuUeUen zel6 Ugt.
Het ~ enkel äoo« de nod.i.ge aan-
dacht aan deze 6alw.UUUWelllWtg
te buteden dat de qehele ~tu-
dententoeJttUng lÁ'e.eIlop gang Iuut
komen. VttttIlom zat het bUILo van
Ku.l.tuwrJr..ao.dbUjven dlwkken op
het be.tttng van de aanpak van at-
le pIloblemen .i.n de 6akuUeUen.
E~n van de meut CIlLLc.i.ttteµ,Ln-
ten d.i.e een gllol'lcüge aanpak
VIlttttgt ~ de ondeJrJ.ll.ij~plloble-
maUek. Het ~ uet.(.g om te uen
hoe heet het .i.ntetek.tueel volkje
van deze wUv~ueU met z.i..ch
laat ~oUen op ondeJUlJ.i.j~vtak.VttttIl-
om de ~che.i.d.i.ng ~~en de k.JL.i.ng-
nsuui en de ondeJUlJ.i.j~ItLU1d.Bedoel-
.i.ng ~ via. de ondeJUlJ.i.j~ltLU1d tot
een eH.i.Uentelle studi»: en aanpak
van het ondeJlP.l.i.j~~y~teem te kun-
nen komen. Ve h.i.eJLUU vooJLtvlou-
ende Iluuttaten zouden moeten kun-
nen uUgeweJtk.t wOllden .i.n at d.i.e
JLaden lAttaJt de ~t.u.denten .i.n vellte-
genwoolllÜgd ujn zowel 6afu.tLttWt.
a.û ttk.ttd~ch.
W.i.j menen te mogen ~teUen dat
dil vooutel ktttttll en du.i.deUjk
~ • 5 naden. d.i.e elk een na.w.dt eu-
Il.i.g omlijnd telllle.(.n hebben.H.i.eIlb.i.j
hebben eIl ~vee een medebehe~-
6unktie hogeMp (k.JL.i.ng-, en sec.
naad I,~ de ondeJlP.l.i.j ~1tLU1d een
ttdv~eIlende naad en hee~t IUUlII.
.i.npakt vootuü: 6akul.t..tUlL en z.(.jn
eJL.twee d.i.e een onUpanMng~ 6un-
We hebben (~poJLt en kutt.u.UILItLU1dI
I~ol bt.i.j6t a6wachten.
Ve ~tudentenltLU1d kIl.i.jgt de ëe-
vo~dhe.i.d a1..6 ~plleekb~ van de
~tudentengeme~chap.Ve taak van
de vJL.i.je veIlen.i.g.i.ngen 1I.(.tu.eeJLt
z.i.ch .i.n lUl.tlII. WeJLtUng .i.n 6ttkut -
teUen en via. akUekomUeu WttaIL-
dOM uj moeten tJLach.tvt de ~t.u.-
denten te ~e~.i.b~eJLen ILOndom
hun pot.i.Uek ptat60JLm. Ve µ,LbU-
ka.û.e van de ASR bUj 6t Veto en
de ~.i.nttnc.kolml. ~ een ~.tIl.
techMll eh OJLga.an.

Het ~ dan ook onze bedoet.i.n met
dil vooutet naM aUe ~alw.Uu-
ten te .tIlekken en nog VOOllde VeJL-
lUez.i.ngen de ~ku~ûu ovell de
h~tJLuktUlLeJL.i.ng te b<?!.i.nnen.Het
~ VOOIlon~ van het gllooûte be-
lang dat b.i.j de komende velllUez.i.n-
gen in de 6a.l<uUelien .i.edVleen
du.i.deUjk weet tVttttllVOOIlmen de
m~en d.i.ent te lu'.ezen,utl.t de •
taak en de bevoe.ftdheden ûjn van
deze veJLtegenLVOolld.(.g~. Tev~
zou men de AV .i.n de 6akuUeUen
moeten wtUuüo~eIlen.Want
dil bUj 6t de btt4~ van het hete
vooutel.

Het bUILo van KuUuuMttttd.

De redaktie van Veto bestaat uit
gemandateerde van alle reden en
vrijwilligers die willen meewer-
ken aen de uitbouw van een echt
studententijdschrift.lndien de
mogelijkheid er in zit zou het
goed zijn als ook de verentwoor-
del ij ken van de krincblaadjes in
de redaktie kwamen zetelen.De
Veto zou inhoudelijk onder kontro-
le staen van de studentenraad die
dit als een vast agendapunt zou-
den moeten beschouwen.

Aktivitips blijft voornamelijk
een kulturele en ontspanningska-
lender en staat dan ook onder de
kontrole van de A.V. van Kultuur-
raad.De technische uitwerking ge-
beurt eveneens door Kultuurraad.
De redektie van Veto is wekelijks
en wordt voorgezeten door de se-
kretaris ven de ASR.

NOG EEN AANTAL RANVBEHERKINGEN:
Laat o~ opnellken dat met cUt
vooutel Met getollnd woJr.dt a.rut
de bM~pwcipu van de ASR-Ulell-
WUI nl. -ie FAKULTEITSf.lIERKING.
V.i.t voo~~tet hee1t enkel ~ doet
de zak en k..ta.aIt. en dtWl eUjk. naM
vOllen te bJLengen.(tJ.i.j.tJttr.chten V-Ut
I'la.uJ.ltk eUIL.i.q e taallom~dvtljv.ûuJ en
en du.i.det.(.jkhe.i.d .i.n de vellt~ en-
lOOOIlCÜt:!.i.ngMotvan de ~akLLUuu-
a~[levttttlld.i.gden de betlLOhken1te.i.d
van de ~tudenten en de 6(t~ILUU-
ten b.i.j ie qe1tele ,ASr.-tl'eJLtUngte
vVllllloten.((/.i.j ujn eIl 011.6VlUt be-
tl.Ullt dat de '!'t.Ote zwa.khe.i.d van
cUt V00ll6 tel hem j~t t.(.gt .i.n
ujn ba4.i.l1~.tJwk..tuwL. Ve ASR-Well-
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KVHVheeft een hérstl'uktur.n'1:ng uan de A.S.R. opq. vat in

ooreeres een "èaneeinqeplan", g.!volgd.1 '1' een de
r-inqeplan",
" !,!.'}rut vanuit votaend. 'ptiek gegev· ti: z, ilfs in-
. jaar geen def'in» 'e-» I:erstr:~ktul', l':ng van de
t "eaner-inqepl.an" .)pg~oat: a;·s een tussenoplossing

om, wat gen 'md WL'rat, "de misgroeiingetl in dl' A.S.R." uit de weg
te ruisn

SUBSIOIERING AAN DE VRIJE VERE-
IGINGEN blijft geschieden in de

F.K. van de S.R •• Vrije vereni-
gingen die niet erkend worden
door die F.K.K. of die niet ak
koord gaan met de subsidiërings-
criteria mogen ' beroep , aan-
tekenen in de kringraad, die
eventueel de vereniging in kwes-
tie erkend of de subsidiërings-
criteria aanpast.

DE ASR STAKING
eemt terug haar oorspronkelij-

ke funktie op die een louter fi-
nanciöel-administratieve is. Ze
verliest een reeds "verworvenhe-
den" die terug aan de Kringraad
worden overgedrapen.

RINGRAAD

PERMANENTE I.ONTROLE
Het is meer dan wenselijk dat
elke vrije vereniging jaarlijks
één kontaktpersoon aanstelt.
Die krijgt dan van de vice-rek-
tor een schriftelijk erkennings-
dokument mee, waarmee hij alle
vergaderingen van de 5 studen-
tenraden kan bijwonen. Deze maat-
regel zal beslist een gezonde
verstandhouding tussen de vrije
verenigingen in de hand werken.

FINANCIELE OMMISSIE (FK) VA

De volksvergadering hoeft niet
afgeschaft te worden. Wel kan
er enkel tot staking overge-
gaan worden indien een overtui-
gende 3/4 meerderheid van het
aantal inschrijvingen in de be-
treffende fakulteit daartoe be-
slist.

PIKET
In het belang van de goede ver-
standhouding is het meer dan wen-
selijk dat het piket door een
tijdige en eerlijke afspraak
met de professoren vervangen
wordt.

MEETINGS EN BETOGINGE
Het recht op vrije meningsui-
ting sluit gelijktijdige tegen-
gestelde betogingen en vergaderin-
gen (zeg maar tegenmanifesta-
ties of boycotakties) uit. Een
vereniging heeft het volste
recht een andere vereniging uit
haar manifestaties te weren,
tenzij het een algemene studen-
tenmanifestatie betreft.

OMITEES EN FRONTEN
Zijn het middel bij uitstek
om op anonieme wijze propa-
ganda voor vrije verenigingen
te verspreiden. Op die manier
betekenen ze een bijkomende
bron van subsidies voor die ver-
enigingen. Omwille van de on-
kontroleerbare representati-
viteit, verliezen ze best el-
ke aanspraak op subsidiëring
vanwege de A.S.R.

KVHV

K.V.H.Y.- hervormingsplan

- keuze van een kommissievoorzit-
ter, benoeming van een vrijgestelde
- verplicht bespreken van adviezen
uit de kringen en verenigingen
- een doorstromingsfunctie van al-
gemene onderwijsproblemen uit de
kringen en verenigingen
- toezicht op de studentenvoorzie-
ningen inzake onderwijs,e amens

15 de spetember mogen door de uit- - inspraak in de onderwijssector
tredende vertegenwoordigers ~lechts - het innemen van standpunten in
lopende zaken worden behandeld. verband met het universitair of
Als een verkozen mandataris zijn ministerieel onderwijsbeleid
taak niet kan vervullen wegens - een stimulatiefunctie van be-
studiestop, wordt een nieuwe, ver- langrijke initiatieven op onder-
kiezing georganiseerd voor het va- wijsbeleid door het toekennen van
cante mandaat in de eerste 30 da- speCiale kredieten
gen van het nieuwe academische - een kontrolerende functie i.v.m.
jaar. het naleven van subsidiöring~kri-

ter ia voor onderwijsverenigingen
- amenderingsfunctie inzake de ob-
jectiviteit van die kriteria.

Het rooet verder duidelijk zijn dat
het zwaartepunt van de beslissings
bevoegdheid blijft berusten bij de
onderscheiden kringbesturen.
Slechts die bevoegdheden worden
door de kringen naar het vertegen-
woordigend orgaan en zijn kommis-
sies gedelegeerd, die het departe-
mentele of facultaire terrein daad
werkelijk overschrijden. De be-
voegdheden moeten duidelijk om-
schreven worden.
De verk*ezingen voor het vertegen-
woordigend orgaan gebeuren telkens
in het derde trimester van het a-
cademisch jaar. Alle studenten die
voor het academisch jaar geldig
ingeschreven zijn, mogen deelnemen.
De mandaten worden bekleed vanaf
de 15 de september na de verkie-
zingen en blijven dit tot de 15 de
september van het jaar daarop.
Vanaf nieuwe verkiezingen tot de

De kommissies van de overkoepelen-
de raad van studentenvertegenwoor-
diger
Het dagelijkse werk in het verte-
genwoordigend orgaan wordt gele-
verd door de kommissie. In deze
optie onderscheiden we er 4 :

- de kommissie voor sociaal beleid
- de kommissie voor kultureel- en

ontspanningsbeleid
- de kommissie voor onderwijsbel.
- de speCiale kommissie voor

kringbeleid.

In de eerste drie zetelen de man-
datarissen. Hierin moeten de re-
presentatieve strekkingen binnen
de studentenwereld hun standpun-
ten kunnen bepalen tegenover al-
gemene problemen die de universi-
taire leefwereld raken en waarin
geen rechtstreekse facultaire di-
mensie te onderkennen valt. ~et
zijn dus zaken die op een ander
dan het directe facultaire vlak
liggen.
In de speciale kommissie daaren-
tegen zetelen de kringverantwoor-
delijken. Hier moeten de standpun-
ten van de kring als kring aan bod
kunnen komen. Ze behandelen de
problemen met direct facultaire
of interfacultaire konsekwenties.
De kommissies, eens samengesteld,
bepalen autonoom het ritme van
hun vergaderingen. e komen wel
minimum 3 x per jaar samen en
vergaderen slechts geldig als 50 \
aanwezig is. Uitnodigingen moeten
de kommissieleden drie dagen op
voorhand bereiken. De kommissies
moeten worden samengesteld tussen
de 15 de september en 1 oktober
na de verkiezingen.
Voor de 1 ste oktober moeten ook
de konmiesievoorzitters verkozen
worden. Elke kommissie krijgt één
admini, tratieve vrijgestelde als

hulp. Hij moet zich wel onthouden
van elk inhoudelijk- of beleids-
werk. Een vrijgestelde wordt per
jaar benoewJ. lke kring mag in
elke kommissie naximaal 2 maal
vertegenwoordigd zijn ( de spe-
ciale kommissie niet meégeteld).
Een kommissie moet minimum 15,
maximum 45 leden tellen.

MOGELIJI:E FUNCTIES VAN DE
OMMISSIES.

a) De onderwijskommissie.

b) De kulturele en ontspannings-
kommissie.

- voor de eerste 2 functies: zie a)
- een doorstromingsfunctie van pro
blemen i.v.m. de kulturele sector
uit de kringen en verenigingen
- toezicht op het gebruik van ter-
reinen, infrastructuur, lokalen
voor kulturele-, ontspannings- en
sportdoeleinden
- inspraak in de kulturele sector
- het innemen van standpunten in
het universitair en ministerieel
kultureel beleid
- een st~mulatiefunctie van belang
rijke initiatieven op kultureel
gebeid door toekennen van speciale
kredieten
- een kontrolerende functie i.v.m.
het naleven van subsidiërings ri
teria voor kulturele-, sport- en
ontspanningsverenigingen
- arr.enderingsfunctie inzake de ob-
jectiviteit van die kriteria

c) De sociale kommissie.

- voor de eerste 3 functies: zie a
- toezicht op de sociale studenten
voorzieningen
- inspraak in de sociale sector
- het innemen van standpunten in
verband met het universitair en
regeringsbeleid op sociaal vlak
- een stimulatiefunctie van be·
lan~rijke initiatieven op sociaal
éoi~9 door het toekennen van spe

ciale kredieten
- een kontrolerende functie i.v.m.
het naleven van subsidiëringscri
teria voor sociaal gelnspireerde
verenigingen
- amenderingsfunctie inzake de
objectiviteit van die criteria

Is de meest representatieve en
dus de meest leidinggevende van
de 5 studentenraden, op voorwaar-
de dat de kring(vi, e)praesides
erin zetelen, zoals wellicht oor-
spronkelijk bedoeld. Alleen de
kringraad heeft het recht te
spreken in naam van de studen-
ten, moties, pers~ededelingen
in die zin te verspreiden. Hij
is het geweten van de studenten-
beweging en het behoort tot de
verantwoordelijkheid van de prae-
sides nauwlettend toe te zien op
het korrekt funktioneren van de
raden en hun buro·s.
SOCIALE RAAD EN KULTUURRAAD
Op de F.K. van de .~.R. na,
hebben alleel" de verl.ozen of
aangeduide (in ieder geval door
de praeses erkende) vertegen-
woordigers van de kringen spreek-
en stemrecht. Andere onkontro-
leerbare tiepen als "adviseurs",
"losse medewerkers", "geinteres-
seerden", en vertegenwoordigers
van vrije verenigingen kunnen
alleen op uitnodiging aanwezig
zijn.
De kringafgevaardigden kunnen
in geval van moties ... alleen
advies geven, de uiteindelijke
beslissing ligt natuurlijk bij
de praesides in de Kringraad

De tekst d,: je hieronder te le-
zen krijgt, -:s het wcmrd" 7.ijke
en integra1 deel 3 '/,t't hpt dos-
iel'tlWmler " Ons lev« n "711'. 11

en 1<: tJan h.. t ueekblaa uat. het
;:. V. ,J. V••

de pel'
erd voor-

Dit r:~r aat
is en aan deze
gesteld tijdens een perer 'nr1ren-
tie eaterdaq 13 maart ; ., t,lvat
z delen.
Deel 1 maakt kanttekeningen bij
Inleiding.
In onze optie wordt het huidige
5-radensysteem, met de ASR, af-
geschaft.
Er I',omtéén vertegenwoordigend
orgaan, dat zich opsplitst in
kommissies. Elke kring krijg
een aantal mandaten toegewezen
op basis van de studentenpopula-
tie in de kring.
( Noot: met 'kring' bedoelen we
het totaal aantal ingeschrevenen
in het subfac. departement en
niet de huidige kringen die sa-
mengesteld zijn uit betalende le-
den en lang niet alle studenten
bereiken ).
ochtans moet de mandatenverdeling

binnen bepaalde grenzen blijven
zodat de kleine kringen niet ge-
dOMineerd worden door enkele mas-

de prvgrl>ssiestiese studentenbe-
weging ( p. 3 - 18 J.
Deel 2 behandeZt de ASR inspraak-
tr:.tctuur ( p. 19 - ~6 J.

Deel 3 - Het K.V.H.V. hervormingo-
plan - dat loopt uan p.2? -
heb je jier voor je ~iggen.
In het kader van het thema van
dit Vetonummer, ~erd enkel deel 3
overgenomen. Met opzet werd de
integrale tekst overgenometi :m
als discussiebasic te dienrn.

todonten. Een yb. van dergelijke
mandatenyerdeling kan zijn :
1 roandaat voor kringen' 200 st.
2 mand. voor kringen 200-500 st.
3 mand. voor kringen 500-1000 st.
4 mand. voor kringen + 1000 stud.

Deze mandaten moeten beKleed wor-
den door rechtstreeks verkozen -
studenten op basis van verkiezin-
gen in de departementen.
Daarnaast is er ook een zetel vrij
voor elke kringpreses of zijn af-
gevaardigde. De mandatarissen ver-
tegenwoordigen de representatievQ
opinies en strekkingen aan de uni-
versiteit, binnen de faculteiten.
De kringpreses moet standpunten
van de kring als kring yerdedigQn.
( Zie hierover meer in de kommis-
siewerking.)
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d) De speciale kringkommissie.

- de keuze yan een kommissievoor-
zitter. benoeming van een admini-
stratieve vrijgestelse
- bespreking van typisch inter-
facultaire problemen
- het onderzoeken van eventuele
kringiroplicaties in de besluiten
yan andere kommissies en het be-
spreken ervan
- - het innemen yan een gecoördi-
neerd kringenstandpunt inzake
stakingen, acties .•. l beslis-
singsbeYoegdheid in dat verband
- het verdelen van de kringensub-
sidie oyer de verschillende krin-
gen op basis van een aantal glo-
bale criteria.

De plenaire verqader-inq,
Deze komt minimum 2 x per jaar -
of beter. academisch jaar - samen.
De plenaire vergadering kan samen-
geroepen worden door 2 kommissies
die daartoe besluiten. Elke kom-
missie kan dit slechts maximum 3 x
per academisch jaar doen.
Bij 2/3 meerder~eid in het uitvoe-
rend orgaan kan de plenaire verga-
dering ook samengeroepen worden.

Uitnodigingen voor de plenaire ver
gaderingen moeten minstens 3 dagen
voor datum de stemgerechtigden
bereiken. Er kan slechts geldig
gestemd worden als 50 \ van de
mandatarissen aanwezig is.
De plenaire vergadering wordt bij
beurtrol geleid door de kommis-
sievoorzitters.

MOGELIJKE FUNCTIES.

- de globale subsidieverdeling
voor kommissies. kringen en ve-
renigingen jaarlijks goedkeuren
- het goedkeuren van de kriteria
1.~.m. algemene technische dienst
verlening aan kringen en vereni-
gingen en van de kriteria inzake
propagandavoering
- standpunten innemen tegenover
algemene politieke problemen
- het eventueel overnemen van de
standpunten uit de kommissies op
aanvraag van die kommissies.

Het uitvoerend orgaan.
Een voorzitter wordt rechtstreeks
verkozen in de plenaire vergade-
ring. In dezelfde vergadering
worden 6 anderen ver-czen : 2 uit
de groep der pos.wet., uit de
groep der menswet. en uit de
(officieuze) groep geneesk.wet.

Binnen deze 6 moeten er daaren-
boven 3 vertegenwoordigers uit
de grote en 3 uit de kleine krin-
gen komen. Pariteit dus.
De resp. kommissievoorzitters ze-
telen ambthalve in het uitvoerend
orgaan. Globaal gezien bestaat
dit U.O. bijgevolg uit 11 mensen.
Het U.O. kan voor zijn administra
tie en technische dienstverlening
beroep doen op 2 administratieve
vrijgestelden.
Het inhoudelijk werk blijft strict
voorbehoudenaan de ploeg van 11.
Het U.O. moete samengesteld zijn
op uiterlijk de 1 ste vrijdag van
het academisch jaar.

MOGELIJKE FUNCTIE_.

- algemeen beleidsvoorbereidend
en uitvoerend werk voor de kóm-
missies; speciale hulpverlening
voor de kommissies indien gewenst
- de uitbouw van een vast admi-
nistratief en teéhnisch dienst-
verlenend secretariaat
- coördinatie van de verhuur van
de infrastructuur
- doorspelen van informatie van
de ene kommissie naar de andere
- de technische verzorging van
een informatieblad.

De verenigingsraad.
Deze groepeert de.studentenvere-
nigingen aan de universiteit.
Hij heeft een bindende advies-
functie tegenover de overkoepe-
lender raad en zijn kommissies.
In de verenigingsraad heeft in
principe elke studentenvereniging
een mandaat per sectie. De V.R.
stelt zeI f de kriteria voor ar+en
ning van vrije verenigingen op.
Hij splitst zich liefst op in een
sectie ontspanning en kultuur.
een sectie sport. een sociale en
politieke sectie. en eventueel
een sectie onderwijs en opvoeding
Daarenboven staat dan een coördi-
natieorgaan. (Een vereniging kan
dus in verschillende secties ver-
tegenwoordigd zijn.)
De V.R. verdeelt zeI de totale
subsidiesom voor verenigingen vlg.
een verdeelsleutel op basis van
een aantal objectieve kriteria.
goedgekeurd in de V.R. en de over
koepelende raad (i.c. ~èn van
zijn kommissies). De V.R. kan be-
slissen bepaalde subsidies aan
actiegroepen toe te kennen. Elk
geval zal individueel bekeken
worden. 1.1

4. OPMERKINGEN EERSTE BEDENKINGEN

BI'-' DE VOORST ELLEN
De diskussies over de A.S.R. zijn~ zoaZs reede gezegd~ al. enkel.e maan- .
den aan de gang. Dat wil. zeggen dat een aantal. !Jrocpen~ mensen VOOI'8tel.- ~l.s VOOI''l-edcre ge-tlltol'c3ceerde werden uiteengezet. !Ja de uiteenzet
Len hebben uit!Je1.Jerkt~ die - in vel.c geval.l.en - mondeling of schriftelijk t,,:ngen WCY'à de mogel.ijkheid qelaten nadere vCl'kl.aring en vcmuidoZij-
daorçeepeeld wel·den naar raden, kl-ingen ... waar deze voorstel-len al. be hng te vragen.
proken eerden, zonde}' dat het tot definitieve standpunten is gekomen. Hüm.l.it volqden opnieUlJ bemerki.nqen e.à .• die zowel. op de avond self',
In 30mnige qeval/len wed in de hiervoor gepubl.icaer.ie vooreiel/len al. als ~}'hand werden gcfOl'TTlUl.eGl'd.
l'ekemng gehouden met de opmerkingen die OWI' bepaalde voovetel/len lJCl'- Bedoehng .van dit onderdeel: ia ~'Îuist deze bedenkingen nog eens te
den gemaakt. plaateen tegenover de vooretel.len, om van dit dassier een zo voz.Ledig
Donderdag 17 maart wao Cl' een infol'mlticvc avond ovor de "etiruktuur van mogelijk fJel'kinstl':.unent te meiken bij de diokueeiee die mer:iit moeten

studentenbefJeging". W;lal' de verochi/tlond» standpunten nog- voortkomen •.,.
Elders in deze extra-Veto vind
je het voorstel tot vereenvou-
diging én versteviging van de
A.S.R .• zoals dat ondersteund
wordt door de meeste mensen uit
de Kringraad. Die tekst is bij-
na twee maanden oud. en de pu-
blikatie heeft spijtig genoeg

I moeten wachten tot de overige
teksten binnen waren. Daarom

.nu een aantal opmerkingen. ter
aanvulling. en een eerste ant-
woord op de reakties - vooral
van(uit) Sociale Raad.

Het is duidelijk. dat mijn
(ons) voorstel niet DE oplos-
sing is van OE proble~en. Dat
is uitdrukkelijk van bij het
begin gesteld. Wat wél de be-
doeling is - en daar is nog
steeds geen argument tegen op-
geworpen - is aantonen dat een
strukturele vereenvoudiging
(naar een reëel centraal or-
aan met beslissingsbevoegdheid)

een noodnokel.i ike voorsaarde is
om enigszins uit het slop te
ral.en. Wanneer men de volledige
tel t van het voorstel zou le-
zen (in het bezit van de kring-
raders en sociale radersJ,ziet
men dat 3 bladzijden besteed
worden aan een ana~y3e van de
moeilijkheden. een analyse die
aantoont dat de verenipperinq
van raden en kommissies zonder
echte centroal.icatie de voornaam-
ste oorzaak is van de geringe
impakt van heel de "burokratie".
en van de "malaise"sfeer die er
toch + konstant heerst bij de
mensen die erin werken (1).
Wanneer men ons dan antwoordt
dat de slechte funktionering te
wijten is aan de afgevaardigden
in de raden. die hun werk niet
zouden doen via de kringen. dan
vind ik dat men ofwel de tekst
niet goed gelezen heeft. ofwel
- sorry dat ik het zo moet zeg-
gen - dat men hem volstrekt
niet begrepen heeft.

Een minimum aan sociologische
feeling mag ik toch wel veronder-
stellen bij mensen oie inten-
sief met politie~,e. I'.oördineren-
den, leidende. ('r',aniserende
taken bezig zijn. Indien dit zo
is. Moet men toch begrijpen dat
S RI 'TURELE PROBLEMEN - en zoals
gezegd heeft nog niemad ontkend
dat die er zijn - NOOIT KUNNEN
OPGELOST worden door een beroep
te doen op individuele inzet.
Men kan van de kringraders en
van de sociale raders moeilijk
verwachten dat ze zaken. waar
ze zelf soms nauwelijks in gelo-
ven. boeiend zouden gaan uitleg-
gen in de kringen en de fakul-
teiten. waar in de loop van de
jaren bovendien een muur van des-
interesse gegroeid is. precies
door het feit dat al die raden
weinig of geen resultaten schij-
nen op te leveren in de ogen van
de doorsnee-student.
Daarom is een HERSTRUKTURERING
binnen de kortste tijd hoogst
nodig. om tenminste dàt (bel.ang-
I'ijke) aspekt van de problema-
tiek opzij te zetten. ~or het
overige kan ik de ~tandpunten
van Sociale Raad volledig bij-
treden. nl. dat er andere pro-
blemen zijn. op het gebied van
de konkr~te funktionel-ing. van
de doorstroming naar beneden,
de inzet van personen. van in-
terne demokratie, enz.; alle-
maal problemen die men inderdaad
niet oplost door een struktureel
wondermiddel. Volledig akkoord.
Maar deze problemen hangen stuk
voor stuk nauw saman Mat da
hoofdzaak: het gebrek aan een
geloofwaardig centraal orgaan,
en ik geloof dat het een utopie
is - het wordt al 5 jaren zonder
resultaat geprobeerd - deze pro-
blemen van funktionering los te
zien van de basisoorzaak. en het
zal een utopie blijken ze op te
lossen ZONDER die basisoorzaak
aan te pakken, zonder de struk-
tuur te verduidelijken.
Daarom dring(en) ik wij) - nog-

maals - aan op een snelle behan-
deling van deze problematiek in
de kringen en in de fakulteiten.
zodat nog dit akademiejaar een
beslissing zou genomen worden

omtrent het al dan niet hervor
men van de A.S.R. anno '77-'76.
Van uitstel kOMt alleen afstel.

guy hendrix

(1) Een klinkend bewijs van de onbeduidende impakt van deze struk-
tuur is het bijzonder "slappe" sukses van de onderwijsveertiendaag-
se. Ik verheug me daar niet over (begrijp Me niet verkeerd). maar
het bevestigt toch naar weer de analyse. nl. dat de bestaande orga-
.isatie van de A .. R. kompleet buiten het n. te ale etudeatenleven
taat. om het even scherp te stellen. De struktuur is helemaal ver-

vreemd van de overgrote hoop studenten. en wanneer hij niet veran-
dert. kan hij alleem maar blijven vermolmen. En dat moet vermeden
worden.
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heid in zaken die de studenten be-
treffen.
Blijkbaar speelt die "autonome stu
sentenbeweging" geen enkele rol
(meer) voor KVHV. als zij voorstel
len dat de vice-rektor een "pasje"
zou moeten verlenen aan vertegen-
woordigers van vrije verenigingen
om alle vergaderingen van alle ra-
den mee te maken.
Een goede verstandhouding tussen
de vrije verenigingen bevorderen
via dit pasje. lijkt ~e een drog-

gen. reden: goede verstandhouding wordt
Uit het saneringsplan wordt nergens niet gekreëerd door op vergaderin-
duidelijk wat volgens het KVHV de gen met pasjes van de vice-rektor
betekenis zou kunnen zijn van een naar elkaar te zitten zwaaien. maa
overkoepelend orgaan. Er wordt wel m.i. in de eerste plaats door de
de nadruk gelegd op representati- wil van de vrije verenigingen tot
viteit. maar representativiteit (op zi~n minst) goede verstandhou-
met welk doen, om wat te doen? ding.

Zomaar poneren dat de Kringraad
het meest representatieve orgaan
is. "op voorwaarde dat de kring
(vice-)praesides erin zetelen".

Over het saneringsplan van KVHV
kan je moeilijk fundamentele din-
gen zeggen, eerstens omdat het een
"overgangsregeling" is. en twee-
dens omdat het meer op lappen-
werk neerkomt; we vinden het trou-
wens jamwer dat het KVHV-dossier
over de A.S.R. bij het informa-
tiedebat op 17/03 niet werd toege-
licht of beschikbaar gesteld.
Houden we het bij enkele bedenkin-

De studenten hebben er steeds op
gestaan zichzeli te organiseren en
autonoom te werl'en. zonder enige
inmenging van de el.edamfsche over-



ENfU.Vt t-ût.cl4Jt ha dOl.l..ieJt. JIaaJt de. e..ige.nUjke. a.ktivUe.U mou
nu. be.g.ótnen. Rij jou, b.ij je. Ivthtg, .in de. wen... Hopelijk
WOItdt. na. de. va.lutn.tie, tijd genomen om de zaken uU te. babbe-

len, woltcLteJt oveJt gUpltoken bi.j de. pltuu- tIt ande.lte ve.JtIU.e.z.ingen.
Hu douie.lt i..6 Melt rt.Ut de.6.ût,iüe.6 a~guloten, htUgendee.t, we. ve.lt-
cttlc.hten (ten ~tt.J oPlleJtlu:ltqen, eventuee.t andeJte vi..6.i.u cLie..in de.

lijkt me zwak. Waarom zou een door
de kring aangeduide vertegenwoor-
diger in andere raden minder re-
presentatief zijn dan een presis
En wordt die representativiteit
soms niet in vraag gesteld als
men vaststelt dat in sommige krin-
gen de presisverkiezingen beslecht
worden door het aantal trakta-
ties. eerder dan door een program-
ma of bekwaamheid bv.? Van een der'
gelijke verkiezingspropaganda (in
de vorm van rondjes. enz.) heb ik
n~g nooit gehoord bij verkiezin-
,oen voor de afgevaardigden in de
andere raden.
En nogmaals: wat doe je met re-
presentativiteit als die geen om-
schreven doel heeft?

Een misverstand bij KVHV is dat
zij de financiële Kommissie zien
ressorteren onder de Sociale Raad.
Oe Financiële Kommissie is samen-
gesteld door 2 ste~gerechtigde
vertegenwoordigers van de 5 ra-
den. En'daar is inderdaad beroep

TENTOONSTELLING
Op dit ogenblik beschikt de Socia-
le Raad over een uitgebreide dis-
kussietentoonstelling van 20 pane-
len rond de Sociale Sektor.

Deze tentoonstelling werd opgesteld
in funktie van de feestweek en ka-
dert in de globale taak van de So-
ciale Raad. die verantwoordelijk
is voor de verdediging van de stu-
dentenbelangen op het vlak van de
sociale sektor.en dit in het kader
van de demokratisering van het on-
derwijs.

diskusSietentoonstoll1ng toont
ons hoe iedere sociale verworven-
heid van de studenten een zaak is
geweest van strijd. Het sociaal
studentenfonds. de ACCO. de huis-
vestingsdienst. de jobdienst. zijn
evenzovele sociale verworuenheden
die op zuiver studenteninitiatief
geboren werden en pas later in een
globaal net van ..t100rzieningen ..

, ---._..... ......--------t=: .•.•

-'

Katholieke
Universiteit
Leuven

Het Hoger Instituut voor de Ar-
beid heeft o.a. de bedoeling
van het universitair milieu te
sensibiliseren voor de arbeiders'
problematiek.
In het licht van deze doelstel-
ling prOberen we in contact te
komen met de leden van het aca~
demisch en wetenschappelijk per-
soneel. alsook met de studenten
die zich voor de arbeiderspro-
blematiek interesseren. Dit doen

mogelijk (wat dit jaar o.m. ge-
beurd is met Werkgroep Margina-
liteit). Oe Financiële KONTROLE-
kommissie der Vrije verenigin-
gen (F.K.K.) (waar van elke er-
kende vereniging een stemgerech-
tigd vertegenwoordiger zitting
heeft) adviseert in de eerste
plaats een erkenning die door de
F.K. van de A.S.R. bekrachtigd
wordt (en voorzover ik me herin-
ner werden die adviezen tot nu
toe steeds positief bekrachtigd).
Ook wat de subsidiëringskriteria
betreft. is er juist de F.K.K.
der vrije verenigingen die - in-
dien nOdig - de kriteria inter-
preteert. Hiertegen kan door een
vereniging eventueel beroep wor-
den aangetekend bij de F.K. van
de A.S.R •.

och in de F.K. van de A.S.R .•
noch in de F.K.K. der vrije ver-
enigingen zijn andere mensen
ste~gerechtigd dan de door de ra·
den aangeduide leden (voor de
F.K.) of door een vereniging af-
gevaardigd lid (voor de F.K.K.).

SOCIALE SEKTOR
werden ingekapseld omdat het nu
eenmaal nodig was " meer grijze
stof te ontginnen ".
Dat is dan moteen het tweede deel
van de voorstelling. Uiteindelijk
is het. het kapitaal dat er over
beschikt heeft dat de demokratise-
ring ingang vond~ en dat de socia-
le sektor ( alma. residenties. jOb-
dienst. studentendokter. studiefi-
nanciering. juridies advies enz.)
zoals hij nu bestaat werd uitge-
bouwd. Oe openingsrede van Mgr.
Van Waeyenbergh voor het begin van
het akademiejaar '67-68. onder-
streept duidelijk hoe de burgerij
huiverde voor de " ongekultiveerde
massa's" die de universiteitban-
ken zouden komen bezetten.

Stemrecht wordt niet aan "der-
den" verleend. en spreekreCht en-
kel op uitnodiging.
Het is de algemene vergadering
van elke raad die beslist hoe
haar alge~ene vergadering er moet
uitzien (alleen kringvertegen-
woordigers of nog andere leden); .
het is deze A.V. die ~ensen aan-
stelt voor konkrete (vertegenwoor-
digings- of andere) funkties. en
het beleid bepaalt.
In sommige gevallen (ik denk hier-
bij aan Kultuurraad) is het prak-
tisch onmogelijk een projekt op
te zetten zonder de hulp van men-
sen uit de A.V.; deze mensen zijn
dan enkel uitvoerders van vastge-
legde projekten. En er is nog
geen raad geweest. die zich hier-
tegen verzet heeft. Integendeel •.•

Stakingen. piket. betogingen. ko-
mitees en fronten zijn politieke
aangelegenheden. die hier - in het
kader van de struktuur - niet be-
sproken worden.
Wel wil ik er de nadruk op leggen

dat bij vorming van komitees of
fronten deze (of de organisaties
die er deel van uit maken) geen ex'
tra subsidiëring krijgen. Aktieko-
mitees dragen hun eigen kosten;
d.w.z. dat de deelnemende organi-
saties elk een deel van de totale
onkosten moeten betalen. Oit be-
tekent niet steeds dat dàdelijk be-
taald wordt; het materiaal wordt
vaak "voorgeschoten" (bv. pamflet-
ten). maar moet steeds terugbe-
taald worden. Er wordt trouwens
nooit geld aan aktiekomitees recht-
streeks gegeven. alleen materiaal.
Subsidiëring door de F.K. van de
A.S.R. gebeurt zelden. en dit wordt
enkel overwogen na aanvraag. Maar
deze subsidie gaat dan naar een a-
parte kas (voor elke aktie aangelegd
die door de A.S.R. wordt bijgehou-
den (na een aktie wordt er trouwens
een exploitatie voorgelegd aan de
F.K. van de A.S.R.).

m.~eeus
vrijgestelde A.S.R.
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volgende l1WIIIIe.Itl. van Vao zulten opgenomen woJtden. We Ite.kenen e.c.ht
op konlttltuküeve. bi.jdlLagen.
Ve. e.VL6te oµneJtluitgen ... kunnen b.ótnenge.bILO.c.htwoJtden op ha A.S.R.-
l.e.fvte..t.aJL.iaa.t(Ut.6-st te.gen 20 a.pJLit VOOIt de volgende. Veto; bijdJtage.n
cLie Welt b.ótnenkomen, moaen dan lUlc.hten tot M. 22 J •

Oe ekonom1sche hoogkonjunktuur valt
en tegelijk valt de ook de demokra- we krijgen een reeks maatregelen
tiseringseis van het onderwijs. die het onderwijs aantasten.
Heel deze thematiek valt weg en Er is Claes-Hurez tot en met de

huidige afbraak van het niveau der
studiebeurzen.
Dan wordt - en dat is eigenlijk
het derde deel - de vraag gesteld
waarom dan toch die sociale voor-
zieningen aangevallen worden. ter-
wijl meteen de band naer de rest
van de maatschappij wordt doorge-
trokken waar eveneens de sociale
verworvenheden aangetast worden.
Oe programmawet. de herstelwet.
en het Egmontplan zijn ons allen
genoeg bekend uit de aktualiteit.

Een vierde stuk is dan de strijd
die op dit ogenblik door de studen'
ten wordt gestreden tegen de af-
braak van hun sociale verworvenhe-
den. .
e bedoeling van de tentoonstelling

is vooral te tonen dat de huidige
strijd Reen ~oeval is of " extre-

ten met diverse disciplines en
encentra binnen en buiten de K.U.
Leuven. Buiten het universitair
milieu kan het H.I.V.A. vooral
beroep doen op de Kristelijke Ar-
beidersbeweging.
Met dit schrijven willen we uw
aandacht vestigen op deze moge-
lijkheden. Het is onmogelijk om
op te sommen welke binnen de ver-
schillende deeldomeinen en -as-
pecten van de arbeidersproblema-

misme " zoals hij wel vaak wordt
afgeschilderd. Wat we zien op dit
ogenblik zijn de huidige fasen van
een strijd die al tientallen jaren
duurt. en waaraan onze eigen prof-
fen in hun tijd hebben aBn meege-
werkt.
at meest opvalt in de diskussies

achteraf is dat de ~eeste mensen ei-
genlijk nooit het besef hebben gehad
dat de dingen er niet vanzelf zijn
gekomen. En velon zeggen dan ook
" eigenlijk zouden alle studenten
eens moeten zien hoe alles één strijc
is. We zitten in de ALMA en we be-
schouwen dat als een evidentie. we
ervaren niet neer dat dit een verwor
venheid is waarvoor nen heeft moeten
strijden."
" Nu bekijk ik de sociale sektor an-
ders • ik krijg ~eer respekt voor he
erk dat de Sociale Raad en haar al-

gemene vergadering doet ft.

BOC Iale raad

tiek de concrete mogelijkheden
Zijn. We nodigen u dan ook uit
'om met ons contact op te nemen
indien u een initiatief zou plan-
nen dat betrekking heeft op de
arbeidersproblematiek. Oit kan
een informatieavond zijn, een
studie&roep. een brochure. Dit
kan ook te maken hebben met the-
sisonderwerpen. pepers. conferen-
ties en colloquia.

Van onze kant zullen we voor elke
vraag concreet nagaan in welke
mate we eraan kunnen tegemoetko-
men.

Prof. Or. L. LAGROU
direkteur H.I.V.A.

Drs. J. VAN OE KERCKHOVE
secretaris

we via de verschillende facultei'
ten. departementen. afdelingen
en de ons bekenrle verenigingen
en studiegroeoen.
Het H.I.V.A. beschikt in dit

Hoger Instituutvoor de verband over een aantal eigen mo-
Arbeid gelijkheden. Daarenboven onder-
E. Van Evenstraat 2e houdt het H.1.V. A. nauwe kontak -
3000 Leuven
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Omdat de meeste groepen en
verenigingen die gratis ~e-
bruik maken van de vergader-
zalen in de Bogaardenstr.3.
deze zalen meestal wanorde-

~ lijk verlaten. besliste de
• ~ F.K. van de A.S.R. (17/03)
~ bij elke aanvraa& voortaan
~ een ~boJlB van 200 61t te

~ vragen. die teruggegeven
wordt als de zaal in de goe-
de oorspronkelijke staat
wordt verlaten. Oe regeling
gaat in v~S 1 apJtit.

VU rtwIIIIM .i.6 tangM ~e.vttU.en
dan VOOltz,(.e.n; enke.te b.ijdJtagen
veltlw..izen daallom ttaaJt volgend
l1WIIIIe.It da.t ttgen 3 mu uitkomt.
Ond~~e.n: gout. vakantie,
en 4WuU .in bloR. en u:a.menlt.


