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Bericht van
11-12-1969

Idem

"Akeie" no. 5
ca 10-12-1969

Winteruniversiteit

In een stencil van 1 december 1969 over de wiateruniversiteit (sie
ook vorig bulletin) wordt in verband daarmee een opgave gedaan van
een 19-tal basisgroepen (waarbij het niot duidelijk is oi" der,*» reeds
bestaan dan wel in oprichting aijn). De opgave vermeldt e. nu de vol-
gende groepen : economie, historici, juristen, medische studenten,
onderwijsfront-hbo, onderwijsfront-rao, politicologen t psychologie,
sociologie, 'söxpol. Voorts wordt een voorste), gedaan tot vorming van
enige algemene groepen; deze zullen zich bezighouden aet parlemsntaris-
me-kritiek, euoiioruie-kritiek ea toehnocratischö hervormingen» '.Vat de
laatste groep betreft zou het da bedoeling aijn om aan de hand van een
beschrijving van de acties op centraal eh op faculteitsniveau, na to
gaan in hoeverre deso mislukt sijn eu vat de komende maanden gedaan
moet worden.

Politeia~Nijnte)gen organiseert een congres over de vakbeweging

Begin maart 1970 organiseert de afdeling Nijmegen van "Politeia" een
congres over d« vakbeweging. De bedoeling daarvan is euersijtUs aandachi
te besteden aan de strategie van d« arbeidersbeweging in onae maat-
schappij en anderzijds da situatie te b&eprekeu *s.arin de Nod3r.la.ndas
vakbeweging aich bevindt. Als buitenlandse sprekers sijjx ultgonodigd
de Franse filosoof en ea de Westduitse ;narxi£>t prof

. Verder wordeu enige Nederlandse vokbcndabastuur-
dors uitgenodigd.

Ter voorbereiding van het congres wordt er van 2 t/n 3 januari a. s»
een seminar gehouden ter bestudering van de onderwerpen die op het
congres aan de orde komen. Aan de hand van de resultaten van dit semi-
nar zal een congresmap worden samengesteld .

Symposium arbpidersradan

In Aastardam wordt van 7 t/m 9 januari a. a. (door welke organieatieCe)
ie niet bekend) een sympoaiua gehouden over da arbeidersradea ia Suid-
Slavie» Foliteia-lecten worden opgeroepen «iit ayrapcsiuta to b8aoeicen%

Vergadering Ouderyj^gfront i:n Utrecht

Het onderwij af ron r. organiseert op 21 december &.s«, in. de raadskclder
in Utrscht een werkdag voor alle actiegroepen. Het landelijk onderwijs
front in Leiden, uafc deae werkdag cïge.;nisefevt , deelt mee, dat in ver-
band daarmee actieve plft»n.ing van scholing en acties, zowel plaatse-
lijk als landelijk geboden is. Voorts wordt göijv®:rd voor "fundament el
analyse, interne kritiek en consequente otrategie".
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Bericht van
12-12-1969

."Aksie" no. 5
ca 10-12-1969

van
begin december
1969

Berichten van
9 en 12 decem-
ber 1969

Plaatselijke en rê ionr̂ e ondex'wijsfronten

In aansluiting op het bericht in bulletin no. 63 dd. 5-12-19&9 is
vernomen dat in een beschrijvingsbrief over de oprichting van het on-
derwijsfront in Rotterdam een aantal namen van jongeren is genoemd
zonder hun voorkennie.

Het onderwijsfront Zuid-Limburg (2LOF) organiseert op 20, 21 en 22
december 1969 op kasteel "Schaloen" in Valkenburg een congres met o»a.
discussiepraktikum, creatief spel, uitwisseling van actie-ervaringen
van verschillende scholen, scholing en het maken van een radioprogram-
ma over onderwijsacties in samenwerking met de regionale omroep Zuid-
Limburg.

Het onderwijsfront in Breda organiseert op vrijdag 19 december een
discussie voor alle actieve scholieren uit Breda en omgeving met name
over het achoolparlement*

Actie tegen prof*dr
ratie voor de vluchtelingenzorg

als voorzitter van de stichting Fede-

Op een tijdens de zgn. follow-up van het «nti-NAVO-congres, op 23
november j.l..in Amsterdam gehouden bijeenkomst van de werkgroep
Zuidelijk Afrika en Portugal, werd er over geklaagd dat prof.
de hulpverlening belemmert aan vluchtelingen uit NAVO-landen, in het
bijzonder die uit Portugal en Griekenland. De vergadering bleek ge~
porteerd voor één grote, humanitaire vluchtelingenorganisatie zonder
voorzitter , die alle vervolgden wil opnemen* Deze nieuwe fede-
ratie moet de vluchtelingen op de hoogte brengen van het bestaan van
politieke organisaties h.1.1* die ijveren voor politieke veranderingen
in het land van herkomst van de vluchtelingen*
Besloten werd, te proberen prof. vóór april 1970, in oen greep
naar de macht in de federatie, te verwijderen. Zou dit niet gelukken
dan zouden andere middelen worden aangewend* Ondertussen zullen ver-
tegenwoordigers van de werkgroep "Besist" en leden van twee eociale
academies onderzoeken hoe het toelatingsbeleid in Nederland is en
eigenlijk zou moeten zijn. Ook zal het verzorgingsbeleid onder de loep
genomen worden.

Ontwikkelingen binnen de SIB en de ISMÏÏN

Op een onlangs in Amsterdam gehouden ledenvergadering van de hoofd-
stedelijke afdeling van de Studentenvereniging voor Internationale
Betrekkingen (SIB) bleek dat een aantal leden daarvan bezig is zich
in min of meer radicale richting te ontwikkelen. Dit is een uitvloei-
sel van een koerswijziging in de I5MUN, de International Student Move-
ment for thó United Nationa, waarbij de SIB, voor wat Nederland betref<
is aangesloten* De ISMUN in 19** 7 opgericht, nam in 1966 op een ver-
gadering in Qenève het besluit de mogelijkheid te openen voor discuscit
over politieke aangelegenheden. Deze wijziging werd blijkbaar verdor
uitgewerkt tijdens een vergadering in augustus 1969 in Karapala. Deze
bijeenkotitet werd bijgewoond door een delegatie van de SIB, die daarovei
een verslag opstelde, "an dit verslag wordt het volgende ontleend*



1. In verband met het Tweede .ïereld Voedselcongres van de FAO in
Den Haag in juni 19?0, wordt het Executief Comité van de organi-
satie verzocht contact te zoeken met studenten en andere jongeren.
Aan een aantal organisaties moet bijzondere aandacht besteed v/or-
den, zoals o.a. aan de Internationale Unie van Studenten (IU3) en
de Wereldfederatie van Democratische Jeugd (WFDJ).
Opm. Beide organisaties, respectievelijk in Fraag en Boedapest ge-

vestigd, zijn communistische jeugdorganisaties.
2. Het is de taak van de ISHUN in de studentenwereld, standpunten te

bestrijden die voortkomen uit het kapitalistische systeem. Ook het
systeem zelf moet bestreden worden, zelfs als dit het gebruik van
geweld niet zou uitsluiten.

3. De conferentie in Kampala beklemtoonde opnieuw als doelstelling
van de ISMUH, serieuze steunverlening aan echte bevrijdingsbewe-
gingen in de wereld door:
a. de opbouw van een communicatie-systeem teneinde de mogelijkhe-

den tot hulpverlening aan de anti-imporialistische bewegingen
in de Derde Wereld uit te breiden;

b. act ie's te ondernemen die ten doel hebben een bewustheid te ont-
wikkelen van de doelstellingen en noden van de anti-imperialis-
tische bev/egingen en hun verhouding tot de rijke wereld;

c. de ondersteuning van dit proces van informatie, materiele en
morele hulp, door ook de sleutel-instituties van het imperia-
lisme in eigen huis aan te vallen.

4. Inzake de bevrijdingsbeweging in Zuidelijk Afrika werd door de
Nederlandse delegatie aanbevolen de actie vooral te richten op
Nederlandse bedrijven, politici, kranten en wetenschapsmensen die
op enige manier de huidige situatie in Zuidelijk Afrika steunen.
Er moeten voorts directe contacten worden gelegd (dit gebeurt
reeds door de ISMUN) met de echte vrijheidsbeweging.

5« Om de toelating van de Volksrepubliek China tot de VN te bevorde-
ren stelde de ISMUN voor om op nationaal niveau tot de vorming van
pressuregroepen te komen, contact op te nemen met een Chinese jeugd
organisatie die in aanmerking komt lid te worden van de ISMVN en
het organiseren van studiereizen naar China.

Aan het bovenstaande kan nog toegevoegd worden, dat de ISMUN in 1968
werd erkend door de 3conomic and iïocial Council (ïïCOSCC) van de VN
als een non-governmental organization met consultatieve status. Deze
erkenning impliceert dat I3MUH kan adviseren ten aanzien van alle
sociaal-economische problemen die binnen de ECOSOC besproken werden.
Voorts dat op de ISMUN-bi j eenkomst in Kampala de SIB-vertegenv/oordi-
ger als lid van het Sxecutief Comité werd gekozen.

Op de eerder bedoelde vergadering van de SIB in Amsterdam deed de
delegatie naar de ISHUN-vergadering de aanbeveling,over te 'jaan tot
directe actie tegen alle instellingen in Nederland, die Portugal voor-
zien van wapens en economische bijstand c.q. de huidige situatie in
Zuidelijk Afrika willen continueren. Bij deze actie moet de SIB sa-
menwerken met de NESBIC en het Angola-comité. Deze aanbeveling werd
door de vergadering aanvaard.
Ook een resolutie "Nederland uit de NAVO en de NAVO uit Nederland"
werd door de vergadering van de Amsterdamse afdeling van de SÏ3 aan-
genomen en wel met 12 tegen 7 stemmen.


