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Nieuwe activiteiten van het Landelijk Overlegorgaan van Grondraads-
besturen (LOG).

\n een discussiestuk voor de voorbereiding van de actiedag van de

Algemene Studentenvereniging Amsterdam (ASVA) op 7 december an ver-
moedelijk opgesteld door het bestuur van deze studentenorganisatie,
is naar voren gebracht dat de op 11 nov.eraber j.l. gehouden landelijke
studentenmanifestatie (LSM) een belangrijke schakel vormde in de
acties tegen de 1000-gulden en van betekenis is geweest voor de op-
bouw van een landelijke studentenbeweging. In de speeches werd, aldus
de ASVA, "een vlootschouw gegeven van de activiteiten die het afgelo-
pen jaar binnen het kader van het Landelijk Overlegorgaan van Grond-
raadsbesturen (LOG) plaatsvonden".
De belangrijkste daarvan was de 1000-guldenactie, maar ook de lande-
lijke huuractie kreeg op de LSM de nodige aandacht. Tenslotte werd op
de manifestatie de basis gelegd voor een aanzienlijke uitbreiding van
het actieterrein waarop de studentenvakbonden samenwerken. Met name
de strijd tegen de herstructurering zal meer dan voorheen in het LOG
en de onderafdelingen ervan (d.w.z. de landelijke overlegorganen per
studierichting) gecoördineerd v/orden. Acties zullen moeten worden ge-
voerd tegen de studentenstops, de plaatsingscommissies, de herprogran-
mering, selectieve propedeuse enz.

In het stuk werd overigens kritiek gebracht op de inhoudelijke voor-
bereiding van de manifestatie. In verband daarmede werd gesproken over
de overbelasting van het LOG en de aangesloten organisaties en over de
ideologische tegenstellingen binnen het LOG. (Bericht van 1-12-1972.)

Van enige ASVA-activisten werd half november vernomen, dat het LOG
bezig is een landelijke actie voor te bereiden tegen de huurverhogingen
van de studentenflats. Aangezien de beurzen geen gelijke tred houden
met de loonsverhogingen en de prijsstijgingen, wordt een huurverhoging
als onaanvaardbaar beschouwd. De acties zullen bestaan uit college-
stakingen.

Tevens gaat het LOG actie voren voor studieloon. Volgens de studenten
moet dit loon gelijk staan met het ninimunloon. Op de vraag hoe dit
van regeringswege bekostigd zou moeten worden, v/erd geantwoord dat de
compensatie gevonden moet worden in het afschaffen van kinderbijslag
en -aftrek. Hierdoor zal de student tevens onafhankelijk van zijn
ouders worden. (Bericht van 20-11-1972.)

De ASVA-actiedag op 7 december

In eerdergenoemd ASVA-discussiestuk werd over deze actiedag gezegd,
dat dit een eerste gelegenheid na de verkiezingen was om de resultaten
van de landelijke manifestatie aan de massa van de studenten over te
brengen en een begin te maken met het uitvoeren van het actieprogram
van de LSK. Voorts moest, aldus de ASVA, de studenten duidelijk gemaakt
worden dat buitenparlementaire actie beslissend blijft, welke regering
er ook koat, en dat actieloosheid, defaitisme of anti-parlementarisroe
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de kop moesten worden ingedrukt. Tenslotte was het zaak het testcase-
karakter van de 1000-guldenactie en de relatie ervan met de andere
regeringsmaatregelen te verduidelijken.

Volgens persberichten van 8-12-1972 heeft ASVA-voorzitster
aan het eind van de actiedag gezegd, dat de studenten-

organisaties er na de Kerstvakantie "opnieuw tegenaan zullen gaan"..
Desnoods gaat de hele universiteit plat, aldus de ASVA-voorzitster.

Actie terugsturen collegekaarten

Tijdens de vergadering van de ASVA-beleidsraad van 1? november j.l.
werd in verband met de 2e termijnbetaling voor beurs-studenten de
mogelijkheid geopperd het computercentrum waar de collegekaarten van-
daan komen, te bezetten. Daar bleken nogal wat bezwaren tegen te zijn.
De vraag is echter anderzijds of het plan de collegekaarten terug te
sturen succes zal hebben. De ASVA-groepen in de faculteiten zullen dit
probleem bezien. (Bericht van 1-12-1972.)

Steuncomité ASVA

Half november is men op het idee gekomen een steuncomité voor de ASVA
op te richten, dat zou moeten bestaan uit stafleden. Het is de bedoe-
ling dat het comité zelf stafleden gaat benaderen om giften voor de
ASVA los te krijgen. Aan de beleidsraadsleden werd onlangs verzocht
op hun faculteiten uit te kijken naar personen die voor de samenstel-
ling van het comité in aanmerking kunnen komen, ilet idee is afkomstig
van , wetenschappelijk medewerkster aan de UvA.
(Bericht van 1-12-1972.)

SIB-afdeling Amsterdam wil contact opnemen met de ASVA

De Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen (SIB) afdeling
Amsterdam heeft besloten contact op te nemen met het ASVA-secretariaat
buitenland. Om enigszins beslagen ten ijs te komen zullen de bestuurs-
leden allereerst een studie maken van het onlangs verschenen ASVA-
manifest (getiteld "De vakbond van studenten in de strijd tegen het
kapitaal"). (Bericht van eind november 1972.)

Geldinzameling van het Delftse ABC

Het j^fdelingsactiegroepen-Jbezuinigingsjjoraité (ABC) in Delft is doende
van haar leden een eenmalige bijdrage te vragen van f. 10,- die bestemd
is voor zowel de eigen organisatie als voor het LOG. Aangenomen wordt
dat het geld voor het LOG in feite bestemd is voor de ASVA.
(Bericht van 28-11-1972.)
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Actie VSSD en ABC

De Vereniging voor Studio- en Studentenbelangen te Delft (VSSD) en
het ABC zijn van plan op 12 december naar het hoofdgebouw van de TH
te gaan om daar een soort bezetting uit te voeren. Deze zou moeten
duren tot de hogeschool verklaringen voor kinderbijslag worden afge-
geven. (Bericht van 8-12-1972.)

NOSV-Delft

In Delft gaat de afdeling van de Nederlandse Christen-Studentenver-
eniging (NCSV) het Communistisch Manifest bestuderen. Daarna gaat men
zich bezighouden met het onderscheid van hoofd- en handarbeid en de
plaats daarvan in de DDR. Het is de bedoeling dat als besluit deel-
nemers van alle afdelingen van de NCSV een bezoek zullen brengen aan
de DDR oin het bestudeerde met eigen ogen in de praktijk te zien.
(Bericht van eind november 1972.)
Noot; Deze activiteiten vallen onder het project Oost-Europa, zoals

er ook andere projecten zijn, bijv. "Universiteit en Maatschap-
pij", onderwijskring, beroepspraktijk en het project van de
Kritische Kerk (KRIK). De landelijke coördinatie van de acti-
viteiten van de NCSV-afdelingen vindt per project plaats. Dat
gebeurt in Woudschoten (Zeist) waar het secretariaat van de
NCSV is gevestigd.

LSB in actie

Op 13 november j.l. werd in Leiden een openbare vergadering van de
rechten-faculteit van de RU te Leiden gehouden ora een nieuw bestuur
te kiezen. Aanwezig waren 5 bestuurs- en ca *f gewone leden. De ver-
gadering was nog maar net begonnen, toen er een stuk of 0̂ aanhangers
van de Leidse Studenten Bond (LSB) binnenkvramenenhet ontslag eisten
van het oude bestuur omdat daarin volgens hen niet de verhoudingen
binnen de faculteit tot uitdrukking kv;amen. De LSB wilde deel gaan
uitmaken van het faculteitsbestuur. Het lukte het huidige bestuur de
verkiezingen uit te stellen om zodoende, als tegenstoot tegen de LSB,
meer leden voor de volgende vergadering bijeen te krijgen.
Voor het geval LSB'ers in het bestuur zouden worden opgenomen ea daar-
in mogelijk zelfs een meerderheid zouden verkrijgen, zouden zij daar-
mee ook de beschikking krijgen over een bedras van f. 20 a f. 30.000,
dat door de universiteLt aan de faculteit verstrekt wordt.
Ook aan de medische faculteit zou de LSB eenzelfde poging hebben
ondernomen. De uitslag daarvan is niet bekend. (Bericht van 17-11-1972.


