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De situatie binnen het Landelijk Overlegorgaan van Grondraadsbesturen
(LOG) is er, ondanks verschillende, door de grondraden gezamenlijk voor-
bereide en uitgevoerde acties, niet duidelijker op geworden.
Ook de op 30 mei j.l. in Den Haag gehouden protestdemonstratie tegen de
verhoging van de college- en inschrijfgelden, waaraan door ca 9000 stu-
denten werd deelgenomen, heeft daarin naar het zich laat aanzien geen be-
langrijke verbetering gebracht. De reeds eerder gesignaleerde tegenstel-
lingen binnen het LOG zijn blijven bestaan. Dat blijkt ook duidelijk uit
een intern overzicht van de Algemene Studentenvereniging Amsterdam(ASVA)
van begin juni 1972.

Volgens de ASVA manifesteerden die tegenstellingen zich sinds begin 1971
bij ieder punt datinhet LOG aan de orde werd gesteld, zonder dat zelfs
duidelijk werd wat de achtergronden waren van de standpunten die de ver-
schillende grondraden innamen. Om de interne organisatie van het LOG te
versterken stelden toen enige grondraden, w.o. de ASVA, voor een secre-
tariaat in te stellen (hetgeen gebeurde; werd bij de ASVA gevestigd) en
in het voorjaar van 1972 een seminar te organiseren. Daar zouden dan af-
gevaardigden van de grondraadsbesturen kunnen discussiëren over de uit-
gangspunten om aldus tot een politiek beleid van de grondraden te kunnen
komen.

Inmiddels was ook gebleken,-aldus de ASVA, dat enkele grondraden het
landelijk overlegorgaan voornamelijk een coördinerende functie toedach-
ten ten aanzien van het organiseren van landelijke acties. De ASVA
daarentegen is van mening dat het LOG een permanent samenwerkingsverband
van op zichzelf autonome organisaties behoort te zijn. Daarvoor is over-
eenstemming van beleid nodig op meer punten dan alleen maar op die op
het terrein van landelijke acties.Om die reden, aldus de ASVA, behoort
het voeren van een discussie over de politiek van de grondraden(die tot
op dat moment niet of nauwelijks plaats vond) tot de taak van het LOG.
Daarbij moet getracht worden tot een grotere politieke eenvormigheid te
komen.
Dat stadium lijkt het LOG nog lang niet bereikt te hebben. Ook al niet
omdat de tegenstellingen aanleiding gaven tot vorming van verschillende
groepen binnen het LOG. Het ASVA-stuk zegt daarover dat er een blok be-
staat van grondraden dat de politieke vakbondsgedachte aanhangt, met
daarnaast de Utrechtse Studenten Faculteiten(USF) ter linkerzijde en
de Vereniging voor Studie- en Studentenbelangen in Delft(VSSD) ter
rechterzijde.
Tot dit blok behoren ongetwijfeld de ASVA, de Gronstra(Groninger Stu-
dentenraad) de SRVU(Studentenraad van de VU), de ÜSN(Unie van Studenten
te Nijmegen), de WASTRA(Wageningse Studentenraad) en de Leidse Studenten
bond(LSB). Zij alle volgden in de loop van enige jaren het voorbeeld
van de ASVA en kozen voor een politieke vakbond van studenten.
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Wat de opstelling van de TJSF "ter linkerzijde" betreft: de ASVA meende
dat de Utrechtenaren het seminar in Drienerlo (6 en 7 april 1972) boy-
cotten door afwezig te zijn onder mededeling, dat de daar te bespreken
onderwerpen geen zaak voor de grondraadsbesturen alleen waren.
$)pm.: Waarschijnlijk betekende dit, dat de Utrechtenaren uitbreiding
van de democratie wensten tot ook andere groepen, inclusief actiegroe-
pen.)

De VSSD zou iedere inmenging van buitenaf in haar zaken afwijzen omdat
volgens haar de beslissingen in Delft genomen worden door de beleids-
raad(daar Delftee Studentenraad=DSR geheten) en dat het VSSD-bestuur
slechts als vertegenwoordiger van die raad aan het LOG-overleg* deel-
neemt. Al eerder werd bekend dat Delft beducht was voor een te grote
invloed van de ASVA in het LOG.

In verband met de hierboven geschetste situatie stelde de ASVA samen
met de Gronstra voor, een landelijk studentencongres te organiseren.
Over de ervaringen van het seminar in Drienerlo berichtte de ASVA nog,
dat het enige middel om inzicht te verkrijgen in de plaatselijke situa-
tie en volgens haar dus de enige mogelijkheid om te kunnen komen tot
een discussie over de uitgangspunten van de grondraadspolitiek was, om
naast de grondraadsbesturen in ieder geval ook de beleidsraden en liefs
ook de faculteitsgroepen bij het overleg te betrekken. Naar het zich
laat aanzien is eb ze conclusie een tegemoetkoming aan het standpunt van
zowel de USF als de VSSD.
Overigens stelt de ASVA vast, dat de vanuit het LOG-seminar gestarte
pogingen om te komen tot landelijk overleg per studierichting op basis
van het politiek vakbondsconcept erg moeilijk verlopen, mede omdat
"nog te weinig is gedaan aan een taakstelling voor dat landelijk over-
leg per studierichting11»

Interessant is voorts dat de ASVA met het idee komt dat het wellicht
zinvol is met die organisaties die zich "waarlijk politieke vakbonden
van studenten kunnen noemen" nu al een nauwere politieke en organisato-
rische binding aan te gaan. Sen en ander zou een goede invloed kunnen
hebben op de overige organisaties.

Tijdens een op 9 juni j.l. gehouden LOG-vergadering bleken de aanwezige
geporteerd te zijn voor het opnieuw organiseren van een seminar dat o.
a. moet dienen ter voorbereiding van een landelijk studentencongres.
Afgesproken werd om op of omstreeks 10 augustus a. s. een dergelijk se-
minar te houden dat zich moet gaan bezighouden met de volgende punten:

* Het is niet duidelijk wat de huidige positie van de grondraden vaa
Drienerlo en Rotterdam in het LOG is, daar ook zij deelnemen aan de
beraadslagingen van dit overlegorgaan.
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- bespreking van de eerstejaarsopvang;
- plannen voor campagnes die al direct bij de inschrijving moeten star-

ten, zoals de 1000 gulden-campagne, indien het wetsontwerp wordt
aangenomen; idem voor .acties t.a.v. punten waar de voorgestelde be-
zuinigingen tot moeilijkheden aanleiding zouden kunnen geven, zoals
wachtlijsten etc.;

- bespreking van de voortgang en instelling van landelijk, studenten-
overleg per studierichting;

- voorbereiding van een landelijk studentencongres dat gepland is voor
de tweede helft van september of de eerste helft van oktober 1972 in
het kader van of de 1000 gulden-actie of actie tegen de herstructu-
rering.

Het is niet onmogelijk dat de USF aan dit seminar wél zal deelnemen.
De Utrechtenaren organiseerden nl. op 2k en 25 juni j.l. een eigen
seminar waar o.a. gewerkt zou worden aan de voorbereiding van het LOG-
seminar en het lande!ijk studentencongres*

Conclusie

Het valt op dit tijdstip nog niet te zeggen of de partners in het LOQ,
al dan niet met uitsluiting van enkele, de doeleinden zullen bereiken
die althans de ASVA en de Gronstra zich gesteld hebben. Ook al zou het
resultaat niet(geheel) positief zijn, dan nog zou het niet verbazen
indien de studenten alles op alles zullen zetten om het landelijk con-
gres een functie in komende acties te geven.


