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Situatie rond het aangekondigde LOG-congres

Volgens een toelichting op de agenda voor een recent gehouden beleids»
raadsvergadering van de Algemene Studentenvereniging Amsterdam (ASVA),
zijn de ideeën van de overige grondraden over het aangekondigde congres
van het Landelijk Overlegorgaan van Grondraadsbesturen (LOG) veel
minder omlijnd dan het ASVA-bestuur zich heeft voorgesteld. Alhoewel
er min of meer overeenstemming is bereikt over de politieke functie
van dit congres, is er in feite nog steeds geen besluit genomen om het
congres inderdaad te organiseren. Het ASVA-bestuur is van mening dat
er geprobeerd moet worden overeenstemming te bereiken over het poli-
tieke vakbondsconcept, zodat het congres - dat een zeer massaal karakte;
moet krijgen - een duidelijk ideologische functie krijgt. Wel heeft
het LOG een voorlopige voorbereidingscommissie ingesteld. Gezien het
feit dat door de aarzelende houding van met name Utrecht en Delft een
grote vertraging dreigt te ontstaan, is het ASVA-bestuur van mening
dat de Amsterdammers ook zelf een voorbereidingscommissie moeten in-
stellen . (Bericht van 19-9-1972).

Tijdens de beleidsraadsvergadering van de ASVA op l september j.l.
gehouden, is gesteld dat de op het congres te behandelen onderwerpen
een aanloop kunnen vormen tot een soort Onderwijsprotest '72. Het
congres zou waarschijnlijk in Amsterdam of Groningen voorden gehouden.
(Bericht van 19-9-1972).

Tijdens een vergadering van de zgn. 1000-guldencommissie van de ASVA
op 7 september j.l. is o.m. gesteld dat het congres in Amsterdam raoefc
worden georganiseerd. Gedacht wordt aan 28 en 29 oktober a.s. Het

- zö'u'-aoefcc-n uitlopen óp tea museale demonstratie waaraan ook- andere
onderwijsorganisaties zullen deelnemen. Volgens de Amsterdammers moeten
de daar te houden toespraken over de volgende onderwerpen gaan:
profijtbeginsel, sociale positie student, herstructurering en Vietnam.
De Groninger Studentenraad (Gronstra) heeft daaraan nog toegevoegd:
coalitiepolitiek. Een LOG-voorbereidingscommissie moet de ontwerp-
teksten opstellen, die daarna in de verschillende grondraden zullen
worden besproken. Vervolgens is het de bedoeling deze op te nemen in
een congresboek. Volgens de 1000-guldencoiamissie zou de technische
voorbereiding voor het congres moeten liggen bij de ASVA en bij de
Studentenraad van de VU (SRVU). De ASVA zou tevens het persbeleid
voor haar rekening nemen. (Bericht van 19-9-1972).



- 2 -

Op 16 september j.l. kwam de voorlopige voorbereidingscommissie van
het LOG bijeen. Ter vergadering bleek dat Delft er bezwaar tegen had
om de kwestie Vietnam te koppelen aan de belangenbehartiging van
studenten*

De grondraad van Nijmegen had andere moeilijkheden. In die gemeente
wordt op 3 en k november a.s. een grote Vietnamactie gehouden door
de zgn. brede Vietnambeweging. Ondanks zeer dringende verzoeken van
de kant van de Unie van Studenten te Nijmegen (USN), blijkt deze be-
weging niet genegen de actie te verplaatsen. Om die reden kan de ÏÏSH
nu niet aan het studentencongres deelnemen*

Voorts bleken de afgevaardigden van de meeste andere grondraden (de
Utrechtse Studenten Faculteiten uitgezonderd, want die had geen ver-
tegenwoordiging gezonden) van mening, dat op het congres niet gedis-
cussieerd behoefde te worden. Zij spreken dan ook niet meer over een
congres maar over een manifestatie. De ASVA blijft evenwel van mening
dat discussie niet onmogelijk moet zijn. Zij zou haar standpunt nog
eens naar voren brengen tijdens een op 22 september gehouden LOG-
bijeenkomst.

Wel is op de vergadering van 16 september j.l. een besluit genomen
over de vier onderwerpen waarmee het congres zich zal bezighouden:
dezelfde als door de ASVA voorgesteld. De Gronstra heeft het onderwerj
coalitiepolitiek laten vallen. Tenslotte wil het ASVA-bestuur aan het
LOG voorstellen om ongeveer half oktober a.s. een manifest uit te
geven. Voorts zouden concepten of samenvattingen van redevoeringen
in "Student" moeten verschijnen. Geprobeerd zal worden om dit blad
met een speciaal congresnummer te laten uitkomen. (Bericht van
22-9-1972).
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