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De ASR

OPENBRIEF van
aan alle studenten

De inname van gemeenschap-
pelijke standpunten gebeurt
op aanvraag van één van de
4 raden of van I.S.O.L.
Pas als alle raden zich
hebben uitgesproken, kan er
sprake zijn van een A.S.R.-
standpunt. Verder houdt de
stuurgroep toezicht op de
toepassing van de subsidi-
erings- en erkenningskri-
teria voor de vrijevereni-
gingen in de financiele
kontrole-kommissie
Wijzigingen in deze re-
glementering worden op
voorstel van de FKK in
alle raden besproké

Verder duidt de stuurgroep
de A.S.R.-sekretaris aan.

Alle andere bevoegdheden
komen aan de raden toe.

De kritiek getuigt op zijn
minst van een gebrek aan
inzicht.

Eenheid, een mythe?
Het is een mythe dat er
een éénheid onder de Leu-
vense studenten zou be-
staan,en dat er een dito-
bes~uitvorming moet zijn,
terwijl iedereen weet dat
de universiteitsbevolking
juist een bonte mengeling
is van de meest gediversi-
fieerde opinies."

Het is juist dat de stu-
dentenpopulatie een bonte
mengeling van de meest ge-
diversifieerde opinies
is.Op dit vlak verschilt
ze overigens weinig van
de gehele bevolking.Maar
daarom konkluderen dat er
geen enkele vorm van één-
heid mogelijk is ...De
christendemokraten weten
zelf toch beter.

De éénheid in de A.S.R. is
echter niet princiepsloos.
Ze wordt telkens opgebouwd
rond konkrete eisen,dte
kaderen binnen de doelstel-
lingen van de A.S.R.,waar-
over verder meer.
De uiteindelijke standpun-
ten berusten op meerder-
heden in de kringbesturen
en de algemene kringverga-
deringen,voor zover de
besturen deze samenroepen.

Iedereen die aan deze be-
sluitvorming wil meewerken
omdat hij het de moeite
vindt dat zijn kring mee-
werkt aan de gestelde doel-
stellingen inzake demokra-
tisering,kan zich als afge-
vaardigde voor één van de
vier raden kandidaat stel-
len bij de verkiezingen in
zijn fakulteit.
Elke kring houdt er een

ASR
Aangezien de christendemokratische studenten het
genomen hebben om in te grijpen en in de pers de
fing' te vorderen van de Algemene Studentenraad,
het uitermate belangrijk om namens de vier raden
ren op deze onverbloemde aanval.

Bevoegdheden : door de Stuurgroep samen-
De Stuurgroep heeft twee gevoegd tot één dossier
bevoegdheden : de coördi- dat naar de Raad vorr
natie tussen de vijf raden Studentenvoorzieningen
(Kringraad, Sportraad, Cul- gaat. Indien nodig past
tuurraad, Sociale Raad en de Stuurgroep het dossier
Isol) te verzekeren en aan, rekening houdend met
het opstellen vart het begro'de Raden.
tingsdossier naar de Raad
voor StudeQtenv00rzieningen

Coördinatie :
Zowel inhoudelijk als prac-
tisch gebeurt er coördina-
tie. Zo dienen oae de
stencilprijzen en andere
serviceregelingen worden
afgesproken. Inhoudelijk
werd de ASR-infodag van
oktober jl. door de Raden
en de Stuurgroep afge-
sproken. Standpunten over
gemeenschappelijke topics
van de Raden worden tevens
op de Stuurgroep samen-
gebundeld.

Het begrotingsdossier :
Iedere raad stelt de begro-
ting op voor de werking van
zijn Raad. De Algemene
Vergadering hecht de goed-
keuring aan het ontwerp,
rekening houdende met mo-
gelijke amendementen.
De begrotingen van Kring-
raad, Sportraad, Cultuur-
raad, Sociale Raad,Isol en
ASR-secretariaat worden

ALGEMENE STUDENTENRAA

Sch ijnclemokratie.
"Een kleine gauchistische
minderheid, die zichelf op-
volgt, noemt zichzelf A.S.R
en parasiteert op ruime
overheidsgelden ...
Boven een schijndemokratie
voor kringen en verenigin-
gen neemt een duistere
A.S.R.-stuurgroep de be-
langrijke bes li se i nqen:"

Het is merkwaardig dat
juist nu de begrotingen
van de A.S.R. op basis van
diskussies in de kringen
tot stand kwamen,de chris-
tendemokratische studenten
een regelrechte aanval
lanceren op het financieel
beleid.
De christendemokraten ge-
ven er zich blijkbaar geen
rekenschap van dat hierdoor
de wensen van de meerder-
heid van de presidia of
kringbesturen in twijfel
worden getrokken.
Meer nog, het werk dat de
afgevaardigden uit de
kringbesturen in de vier
algemene vergaderingen
van de A.S.R. - kringraad,
sociale raad, sportraad en
kultuurraad, - hebben gele-
verd,wordt hiermee als
zinloos van de hand gewe-
zen.lmmers " een duistere
stuurgroep " zou alles be-
disselen.

We willen hier herhalen,
wat reeds dikwijls gezegd
is.Het gewicht van de be-
sluitvorming ligt bij de
verkozen afgevaardigden
van de kringen.Ze spreken
zich over alles uit als
woordvoerder van hun kring
en dit op de vier gekende
werkingsterrejnen van de
A.S.R.,telkens bepaald in
één van de raden.Daarom
moet elke stemgerechtigde
verkozen zijn.

De A.S.R.-stuurgroep is
niet meer en niet minder
dan een koördinatieorgaan
tussen de 4 raden en l.S.
O.L. Deze laatste is het
beleidsorgaan van de
vreemde studenten te Leu-
ven,;de Internationale
Studentenorganisatie van
Leuven.

De koordinatie gebeurt dan
nog enkel voor gemeenschap-
pelijke punten en raakvlak-
ken,zoals o.a. het begro-
tingswerk.
Er wordt immers eensgezind
een begroting verdedigd op
de Raad voor Studentenvoor
zieningen,het orgaan dat
bevoegd is voor het beheer
van de sociale sektor van
de K.U.Leuven.

initiatief
,afschaf-·
vinden we
te reage-

een eigen verkiezingstra-
ditie op na.
Vanuit de raden wordt 'r
sterk op aangedrongen dat
de kandidaten rond een
aantal topics een program-
ma uitwerken.
Dit is een noodzaak om
de demokratie niet louter
formeel,maar ook princi-
pieel te organiseren.

Aangezien de meerderheden
in de raden ook tot stand
komen in een geest van
pluralisme,met respekt
voor ieders overtuiging
is het~mogelijk -àa-tde--
afgevaardigden en vrijge-
stelden werden verkozen
van het meest diverse po-
litieke pluimage.Zo ook is
het mogelijk dat een ak-
tief lid van MLB tot
voorzitster van sociale
raad wordt verkozen,als
de algemene vergadering
oordeelt dat ze de meest
geschikte afgevaardigde
is voor deze funktie.

Gauchistisch?
"A.S.R.,een gauchistische
minderheid ?"

De A.S.R. heeft als doel-
stellingen,de demokratise-
ring van het ondecwijs,in
casu het universitaire
hoger onderwijs,kwa toe-
gang,kwa bestuur,kwa orga-
nisatie van het onderwijs.
Het beleid terzake wordt
bepaald door de kringaf-
gevaardigden in sociale
raad en kringraad.

A. De toegang tot het ho-
ger onderwijs voor minver
mogenden verdedigen,bete-
kent op dit ogenblik op-
roeien tegen de bespa-
ringsgolf in de sociale
sektor: de niet indexering
de laattijdige uitbetaling
en de 10 % besnoeiing op
de subsidies aan eethuizen
en studentenhuisvesting.
De regering ontziet de
minvermogenden niet. De
studentenafqevaardigden in
in sociale raad kunnen be-
schikken over de dossier-
kennis en de infrastruk-
tuur om een aangepast
tegengewicht te vormen te-
gen deze afbraakpolitiek.

Aangezien deze afbraakpo-
litiek zo'n 10 jaar rege-
ringstraditie heeft,moet
deze raad reeds 10 jaar
oppositte voeren,met wis-
sélend succes.

Als de christendemokraten
dit oppositievoeren gau-
chistisch vinden,dan zegt
dit vooral iets over hun
opvatting over de sociale
selektie en de demokrati-
sering.

Samenstelling
Iedere Raad heeft drie
stemgerechtigde leden in
de Stuurgroep. Daarnaast
zijn meestal nog andere
leden van de resp. Algeme~
ne Vergadering aanwezig.
De stemgerechtigde leden
worden verkozen op de
Algemene Vergaderingen van
hun Raad, tevens worden
mogelijk plaatsvervangers
aangeduid en ad hoc-verte-
genwoordigers. Naast de
ASR-secretaris, die verslag-
nemer is, nemen per Raad
nog enkele vrijgestelden
deel aan de Stuurgroep-
vergaderingen. De vrijge-
stelden hebben, net zoals
op de Algemene Vergadering,
geen stemrecht.

Vergaderfrequentie
De Stuurgroep vergadert
op de veertien dagen,
alternerend met de Al-
gemene Vergaderingen van
de Raden.

Als gauchistisch betekent
het opnemen voor de min-
vermogenden,dan tellen we
wellicht nog enkele gau-
chisten onder de christen-
demokratie ..

B. Op het vlak van het
bestuur van de univer-
siteit: de akademische
raad,de fakulteitsraden,
e.d., en 0x het vlak van
van het onderwijsbeleid
zijn de studenten volgens
kringraad evenwaardige
partners. Vooreerst al om-
wille van hun kwantita-
tieve deelname aan het on-
derwijs-leerproces.
In alle organen met be-
leidsbevoegdheid terzake
zijn de studenten nochtans
zwaar ondervertegenwoor-
digd: nauwelijks 12 % van
de stemmen !
Reeds 10 jaar zien de stu-
dentenafgevaardigden in
kringraad met lede ogen
aan hoe het aan alk onder-
wijsbeleid ontbreekt, hoe
het mogelijk blijft dat
de meest primaire regels
van de didaktiek met de
voeten getreden worden, het
onmogelijk blijkt tot een
samrnhangende samenhangen-
de programmatie te komen.
Ook op dit vlak weerklinkt
dus eerder een oppositie-
geluid in de kringen.
Deze politiek gauchis-
tisch noemen zegt weerom
veel over de christende-
mokratische opvatting
over studenteninbreng in
het onderwijsbeleid.

Tot slot ontbreekt het van
overheidswege volledig aan
enige subsidiemogelijkheid
voor kulturele bedrijvig-
heid onder studenten.Hoe-
wel reeds verscheidene
aanvragen werden gericht
tot het ministerie van
Kultuur,blijkt er geen be-
reidhejd tot subsidiering
voor een werking ,die zich
weliswaar niet onmiddellijk
in het buitenlands beleid
laat kaderen.

Verspilling?
"Deze bende speelt het

klaar 7,8 miljoen fr. per
jaar overheidssubsidies te
vergooien"

De meerderheden in de ASR
moeten stevig zijn. Beslis-
singen worden dan ook
slechts genomen op basis
van kossi~rkennis. De vrij-
gestelden vormen zowat de
spilfiguren op dit vlak.

Zij specialiseren zich in
de diverse materies, verzor
gen de kadervorming en ver-
richt een pak aan dienstver
lenend werk. Bovendien moe-
ten ze ondanks een half-
time uurrooster talloze
avondvergaderingen bijwonen
waarvoor ze niet vergoed
worden. Een uurloon van "~,'

is dan ook niets over-
dreven.
Aangezien de studenten op
alle niviaus ondervertegen-
woordigd zijn, trachten we
op alle niveaus een para-
lelIe besluitvorming te or-
ganiseren. Dat deze koördi-
natie heel wat postzegels
en paperassen teweegbrengt
is duidelijk.

Kringraad
Het Kringraadbudget komt
op drie manieren ten goede
aan de faculteitskringen:
eerst en vooral wordt er
een ruime, rechtstreekse
toelage uitgekeerd aan de
kringen, ten tweede wordt
er heel wat geld uitge-
trokken voor kadervorming,
dossiers voor vergade-
ringen, brochures en het
vademecum "Kan je mij de •
weg naac de unief wijzen?"
Tenslotte zijn er nog
diensten zoals een archief
waarvan de waarde niet in
geldbedragen kunnen wor-
den uitgedrukt.

Van de totale ASR-toela-
ge aan Kringraad - die
541 500 fr. bedraagt-wordt
onmiddellijk 200 000 fr.
uitgekeerd aan de 27 krin-
gen. De betoelaging - die
gebeurt volgens welomlijn-
de kriteria, goedgekeurd
door de Algemene Vergade-
ring Kringraad, is voor
vele kringen levensnood-
zakelijk om regelmatig hun
publicaties (pamfletten,
kringblad, ...) te kunnen
uitgeven. Voor kringbladen
op offset subsidieert Krin-
graad 40 %, voor gestencil-
de kringbladen 25 %. OOk
voor de kosten van kring-
weekends, studiereizen en
bedrijfsbezoeken wordt er
financieel bijgesprongen.

Om de kringraadafgevaardig-
den, de vertegenwoordigers
in de raden van de unief en
de onderwijswerkers in de
kringen de mogelijkheid te
bieden zich grondig op de
hoogte te brengen van de
actuele onderwijsproblemen,
richt Kringraad één à twee-
maal per jaar een studie-
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weekend in. KostprlJs:
12 000 fr. Daarnaast tracht
men hun dossierkennis door
degblijke documentatie voor
de algemene vergaderingen
en door het uitgeven van
brochures op een behoorlijk
peil te brengen. Het vade-
mecum voor de eerstejaars-
studenten "Kan je mij de
weg naar de unief wijzen?"
is een volledige eigen uit-
gave van Kringraad. Omdat
men hiervoor geen bijdrage
wil vragen en de unief geen
subsidie meer wil geven,
draait Kringraad op voor de
volledige kosten: 120 OOOfr

Tenslotte biedt Kringraad
voor zijn "centrale werkin~
een aantal diensten en ac-
tiviteiten,waarvan de waar-
de niet direct in geldbe-
dragen kan worden uitge-
drukt. De kringen en alle
geinteresseerden kunnen ge-
bruik maken van een archief
en een hoeveelheid documen-
tatie, die niet elke kring
afzonderlijk kan aankopen.
Ook centrale activiteiten
zijn meestal kringgericht
en verlopen vaak in samen-
werking met de kringen: een
confrontatie tussen de rek-
torkandidaten, waardoor de
afgevaardigden in de facul-
teitsraden - die mogen mme-
stemmen bij de verkiezingen
-zich kunnen informeren
over de verschillende kan-
didaten en hun programma's.
Ook de affiche die de stu-
denten tracht te sensibili-
seren voor de kringverkie-
zingen is hier een voor-
beeld van.

Kultuurraad
Tijdens vorig akademiejaar
bereikte de Stuc-program-
matie 16.000 toeschouwers
en konden in werkgroepen
528 studenten zich bekwa-
men in één of andere ar-
tistiek-kreatieve expres-
sievorm.Verder stond het
personeel eel in voor het
onthaal en de technische
begeleiding van 55 voor-
stellingen ,die door krin-
gen en andere organisaties
in de animatiezaal gepre-
senteerd werden. Bijna elk
uur van een doordeweekse
dag staan er lokalen ter
beschikking voor fotogra-
fie,afficheontwerp en
zeefdruk,kleibewerking,mu-
ziekrepetities,enz. Na dit.
cijfermat.eriaal moet het
de kontesterende A.S.R.-
vijandige studenten dui-
delijk zijn dat de 1,4
miljoen (niet 1,8) goed
besteed geld is. Overigens
zou Kultuurraad een ver-
gelijking met budgetten
van "echte" kulturele"
centra (die niet zelden
gerund worden door chris-
tendemokraten) de hele
diskussie tot zijn ware
proporties herleiden en
zou het Stuc kwa prijzen
politiek en bezoekersaan-
tallen in vele gevallen
glansrijk uit de strijd
komen.

Sociale raad
Eerst en vooral is het een
dikke leugen dat wij
800 000 fr. zouden krijgen.
In 1979 kregen wij welge-
teld547.100 frank,
In 1980 was dat 681.350 fr.
En waar gaat al dat geld
dan naartoe ?
Het is weer eens een dikke
leugen als zou dat geld de
studenten en de kringen
niet rechtstreeks ten goede
komen.
Wat doen we dan zoal ???
- We beschikken over een
stencildienst, die ook geld
kost wat infrastructuur be-
treft en waar de studenten
en kringen aan de laagste
prijzen stencils kunnen la-
ten afdraaien. Zo worden er
per jaar ongeveer 60.000
stencils afgedraaid. De
prijs die er gevraagd wordt
is de laagste(samen met het
Stuc) ih Leuven zodat dit
deel van de subsidie aan de
stencildienst rechtstreeks
ten goede komt van de krin-
gen, studenten, studenten-
verenigingen enz.
-.We beschikken evenzeer
over een kopiedienst, die
ons ook geld kost, en die
ter beschikking staat van
iedereen. Tijdens de examen

periodes zijn er in elk ge-
val een paar honderd stu-
denten hierdoor uit de nood
geholpen.
- Verder drukken we per
jaar een heel aantal stu-
dentencursussen. We menen
dat dit toch ook recht-
streeks ten goede komt van
de kringen en de studenten.
- Megafoons, zalen enz. wor
den gratis ter beschikking
gesteld van de kringen en
alle mogelijke studenten-
verenigingen. Dat kost ook
geld. En denk nu niet dat
die megafoons enkel dienen
voor een betoging. Dit jaar
alleen al werden ze meer
dan 15 keer uitgeleend voor
dopen, onderwijsnamiddagen,
filmvoorstellingen, infor-
matiedagen enz. (een mega-
foon kost meer dan 1.000 fr
hoor)

- Sociale raad besteed in-
derdaad heel wat geld aan
papieren. Maar voor wie?
Voor de studenten natuur-
lijk. Allerlei informatie
over studiebeurzen, over
verhoging van de almaprij-
zen (de brochure over de
alma) , dossiertjes over
wat er op ministrieel vlak
rond studiefinanciering
gebeurt.
- Persconferenties organi-
seren we ook, dat is waar,
maar voor wie ? Als er op
de BRT nieuws informatie
gegeven wordt rond de laat-
tijdige uitbetaling van de
beurzen, dan is dat inder-
daad omdat wij een telex
hebben verstuurd, maar on-
dertussen ook de ouders van
de studenten dat ze verdom-
me nog een paar weken lan-
ger op dat geld moeten wach
ten. Om carrière te maken
als vrijgestelde hoef je
het zeker niet te doen.
- Debatten, meetings, kan
je organiseren voor een
zacht prijsje, maar je doet
het toch niet voor jezelf
zeker !!!
- Het geld dat er wordt be-
steed aan het huis van so-
ciale raad wordt voor een
deel gerekupereerd door het
verhuren van kamers. De
rest wordt gesubsidieerd,
maar zoals wij hierboven al
zeiden is dat dus voor de
zalen die gratis verhuurd
worden.

Sportraad
De Sportraad werkt met 1
part-time vrijgestelde die
als taak heeft het sekreta-
riaat en de permanentie te
verzekeren tussen 14.00 en
18.00 uur, dit op het sport
secretariaat van de K.U.Leu
ven. Deze vrijgestelde kan
enkel en alleen uitvoeren
wat de Algemene Vergadering
(A.V.) van Sportraad be-
slist.
Hier dan enkele aktivitei-
ten van de Sportraad der
Vlaamse Studenten:
1. Er wordt elk jaar op-
nieuw een competitie inge-
richt voor alle kringen,
peda's en studentenhuizen
in de volgende sporten:
voetbal, volley, tafelten-
nis, handbal en basketbal
dit zowel voor dames als
voor heren.

2. Zijn er de massasport-
aktiviteiten zoals de su-
dentenmarathon Leuven-Ant-
werpen of omgekeerd.

3. De 24-uren loopmarathon
met deelname van 24 facul-
teitskringen wat een enorm
succes was met de aanwezig-
heid van 3500 à 4000 stu-
denten.

4. Elk jaar wordt er even-
eens een bekertornooi inge-
richt volgend uit de resul-
taten van de kompetitie.

5. Jaarlijks gebeurt er met
de sportraad ook een ver-
plaatsing naar Nederland
met basket, volliy, indoor-
football, teamsailing dit
voor dames en heren.

6. Een sportdag met de af-
deling KULAK is eveneens
een traditie en deze gaat
door elk jaar te Leuven.

7. Voor het eerst werd er
dit jaar ook een Langlauf-
weekend inge~icht door de
A.V. van Sportraad.

8. De Sportraad heeft.even-
eens een vertegenwoordiging
in de Vlaamse Universitaire
Sportfederatie en in de
Belgische Universitaire
Sportfederatie.

9. Een atletieknamiddag
voor alle Leuvense studen-
ten zal plaats vinden op
1 april 1981 in het stadion
van "Stade Leuven".

10. Verder worden eenmalige
aktiviteiten ingericht zo-
als de verplaatsing naar
Brussel met 1000 studenten
om naar de wedstrijd België
- Nederland te gaan kijken.
Of de deelname aan een .
sportdag te Gent op uitno-
diging van Gent.

11. Naast deze aktiviteiten
voorzien wij de studenten
van alle mogelijke materia-
len. Zo bezitten wij een
uitleendienst van truitjes
voor de verschillende soor-
ten sporten die kunnen be-
oefend worden en alle stu-
denten in het bezit van een
sportkaart kunnen hier van
gebruik maken tijdens de
permanentieuren.

Daarnaast subsidiëren we
nog een aantal speciale
sporten om deze toeganke-
lijk te maken voor alle stu
den ten tegen demokratische
prijzen toals onder andere:
De Universitaire Zeilklub
(U.Z.K.L.), de Universi-
taire Alpinistenklub (L.U.
A.K.), de Universitaire
Speleoklub (SPEKUL) er de
Universitaire Zweefvl~eg-
klub (L.U.A.C.) en sinds
verleden jaar de Universi-
taire Bridgeklub.

Dit zijn slechts enkele
centrale aktiviteiten van
de Sportraad, tevens doen
alle kringen nog vele ande-
re dingen zoals schaatsen,
bowlingen, fietsen op rol-
len waarvoor deze ook kun-
nen gesubsidieerd worden
tot 10.000 fr. en bij be-
slissing van de A.V. kan
dit bedrag verhogen.

De onwetendheid is inder-
daad zeer groot, bijzonder
waar het de Leuvense stu-
dentenbeweging betreft.
Maar één ding weet de COS
zeer goed: de doelstellin-
gen inzake demokratisering
van het hoger onderwijs
passen op dit ogenblik niet
in het regeringsbeleid.
De niet-indexering van de
beurzen, de laattijdige
uitbetaling ervan vallen
niet te rijmen met de demo-
kratiseringsgedachte.
De 10 % besparingen op de
sociale sector door een
wijziging in de subsidi-
eringsregelingen doen dit
evenmin.
Maar deze laatste be-
sparingen zijn wonderwel
te rijmen met de voorstel-
len van de COS om de ASR
te bepe~ken tot een mini-
mumkoepel.
Ook de ASR wordt immers ge-
subsidieerd met gelden van
de sociale sektor.
De dir. van studentenvoor-
zieningen, J. Bauwens,
schat de gevolgen voor de
sociale sektor Leuven op
een minder inkomsten van
17 miljoen.
In het denken van de Chris-
ten Democratische Studenten
kan er op de ASR minstens
7 miljoen bespaard worden.
Deze 7 miljoen betekenen
voor de overheid geen sub-
stantiële bijdrage tot haar
begrotingsbeleid. Maar voor
de Christen Democratische
Studenten en de regering be
tekenen ze wel een voltref-
fer op een bruggehoofd van
de georganiseerde studenten
beweging.

ASR geen
D. De ASR-gedachte tot in
de wortels vernietigen

De christendemokraten
willen deze struktuur
slechts voor 50 % behou-
den en de overige manda-
ten aan de politieke or-
ganisaties geven, in ver-
houding tot hun ledenaan-
tal.
Dit kan in hun optie om-
dat de A.S.R. voor hen
slechts een subsidiërings-
orgaan is zonder politie-
ke doelstellingen inzake
demokratisering.
De A.S.R. wordt voor hen

mini-koepel
een minimumkoepel waar de
presessen van de krinpen
en de voorzitters 'van je
politieke ledenorganisa-
ties de pot verdelen.

Op deze manier ontaardt
de A.S.R. tot een soort
OCMW waar de mandaten ver-
deeld worden volgens de
politieke verhoudingen
in de gemeenteraad, waar
veel gezeteld, maar wei-
nig verdedigd, laat .
staan vertegenwoordigd
of gestimuleerd wordt.

De politieke en vrije
verenigingen hebben in
de huidige struktuur
geen enkele beslissings-
bevoegdheid. Zij kontro-
leren alleen elkaars
aanvragen op subsidies :
een waarborg voor korrek-
te subsidiëring. Boven-
dien krijgt men subsidies
op basis van zijn aktivi-
teiten, publikaties, pam-
fletten, meetings enz ...
De geest hiervan is klaar.
Financiële steun wordt
verleend aan alle akti-
viteiten die de politie-
ke en maatschappelijke
diskussie onder de stu-
denten stimuleert.
Zo krijgen de christen-
demokraten ook subsidies
voor hun lasterpamfletten.

Subsidiëren op basis van
het aantal leden, zeg
verkochte of verdeelde
lidkaarten op T.D. 's,
meetings enz. vertrekt
vanuit een totaal andere
ingesteldheid. Blijkbaar
hebben sommigen er belang
bij het vage en oppervlak-
kige kiesgedrag als maat-
staf voor subsidies te
nemen.

Met geld en de besparin-
gen op de sociale sektor
als inzet worden leugen-
achtige middelen ingezet
om de A.S.R. in diskre-
diet te brengen.
Het is een gevaarlijk spel
omdat het met laag bij •
de grondse middelen ge-
speeld wordt door mensen
die aan niemand verant-
woording verschuldigd
zijn, tenzij aan Vlaande-
rens grootste partij.

Wie het met de demokrati-
seringsgedachte en met de
demokratische organisatie
van de studenten ernstig
meent, wie wil dat zo-
veel mogelijk mensen uit
alle klassen van de be-
volking aan de universi-
teit moeten kunnen stu-
deren - zo goed en zo
goedkoop mogelijk -, wie
inziet dat studeren niet
alleen onderwijs maar oo~
sport, kultuur en ontspan-
ning omvat, die heeft er
alle belang bij de laster
te weerleggen.

Konsulteer de afgevaardig-
den van je kring in de ra-
den.

KEN UW VERTEGENWOORDIGERS

Onder deze titel verschijnt in de
volgende editie van Veto (25.3.81)
de volledige lijst met de namen
van uw vertegenwoordigers in alle
raden en medebeheersorganen. Wegens
plaatsgebrek hebben we die hier
moeten weglaten.

Door een aktieve eenheid op
basis van een principiële
eensgezindheid als onmoge-
lijk voor te stellen, stel-
len de christendemodra-
tische jongeren de ASR als
onmogelijk voor.
Aangezien het een kritiek
op de wortels van de ASR is
een kritiek op de opvattin-
gen die aan het bestaan van
de ASR ten grondslag liggen
konden de christen democra-
tische jongeren het niet op
brengen om een meerderheid
te zoeken voor korrekties
in het beleid binnen de
strukturen_
Het geheel van de kritiek
moet het publiek immers
naar de konklusie van de
cpristen democratische jon-
geren voeren: nl de struk-
tuur veranderen. In de fi-
nanciële cont roLe-ecornmi ssLe
werden al wijzigingen in
die zin voorgesteld.
Aangezien een principiële
eensgezindheid inzake demo-
kratisering niet tot de be-
zorgdheden van de christen-
demockraten behoort, moeten
de ASR-strukturen ook niet
aangepast zijn om voort-
durend meerderheden in de
jaren op te sporen, te vor-
men, te informeren.
Amper een jaar geleden werd
in een ASR-artikel in VETO
geschreven over de "belang-
rijkste schakel" bedoeld
werden de jaarverantwoor-
delijken.
Hieruit blijkt hoezeer een

:=================demokratische struktuur die
tot in de jaren doordringt

COS onwetend? en op de jaren. steunt, ons
aan het hart 11gt.

-----------------Werken aan een gesmeerde
doorstroming doorheen de-
ze struktuur van boven
naar onder en omgekeerd
is een permanente uitda-
ging.
Het is een dagelijkse op-
dracht voor elke organi-
satie, die demokratisch
poogt te werken.
De raden kiezen ervoor
om de volle verantwoorde-
lijkheid voor deze wer-
king in de fakulteiten
bij de kringbesturen
te laten berusten. Elke
kring is het best op de
hoogte van de eigenheid
van zijn fakulteit en weet
hoe zijn mensen het best
bereikt en gehoord wor-
den.


