
Politici niet welkom op 
studentenmanifestatie 
woensdag, 21 maart 2012 

Zwarte dag tegen de bezuinigingen op het hoger onderwijs op 23 maart 

 

De ASVA studentenunie heeft de woordvoerders van de grote politieke partijen 
laten weten dat zij vrijdag niet mogen spreken op de studentenmanifestatie op 
de Dam. Verschillende partijen hebben ASVA verzocht om spreektijd op de 
manifestatie. “We hebben dat afgewezen omdat we geen platform voor 
partijpolitiek zijn. Dit keer mogen de politici in het publiek staan en naar de 
studenten luisteren”, zegt ASVA voorzitter Eline Peters. 

Tijdens eerdere studentenmanifestaties was het gebruikelijk dat ook politici de studenten 

toespraken. De politicus die tegenover de studenten zijn plannen verdedigt, was meestal het 

beeld dat de journaals en kranten haalde. Peters: “Het imago van de politieke partijen is voor 

ons niet van belang. ASVA is een studentenvakbond die opkomt voor studentenbelangen en 

geen platform voor partijpolitiek.” 

“Vrijdag draait het om de ervaringen van studenten,” aldus Peters. “De langstudeerboete, de 

onbetaalbare tweede master en de bezuinigingen op de studiefinanciering hebben ervoor 

gezorgd dat de dromen van studenten over bijvoorbeeld studeren in het buitenland of het doen 

van twee studies aan diggelen zijn geslagen. De holle frasen van politici hebben de afgelopen 

twintig jaar alleen maar bezuinigingen opgeleverd. Alleen voor de bühne tonen zij begrip 

voor studenten. Het is tijd dat we het omdraaien: ze zijn van harte welkom om tussen de 

studenten te staan en te luisteren naar hun verhalen.” 

Tijdens de manifestatie op 23 maart zullen studenten in het zwart komen om stil te staan bij 

de vele dromen en mogelijkheden die studenten hadden en die door de nieuwe bezuinigingen 

de lucht in zijn gegaan. De sprekers zullen mensen zijn die op verschillende manieren de 

impact van de bezuinigingen voelen. De actie begint om 16.00 uur op de Dam en wordt 

georganiseerd door de ASVA studentenunie en de studentenraad van de UvA. 

  

 


