
Behoort bij brief no. 995.16?

Dit exemplaar bestaat uit 2 blz.

OVERZICHT ACTIEPLANNEN 30 april - 5 mei

Ex.no.

V5

Amsterdam De "Rode Jeugd" wil van de Dam een "revolutionair

centrum" maken.

In kringen van de SJ worden acties verwacht van de

kant van Oranje Vrijstaat.

Den Haag Een ludieke manifestatie van Oranje Vrijstaat (?)

Delft Oranje Vrijstaters/SJ'ers zijn voornemens een leeg-

staand pand te kraken en te bezetten (mogelijk vindt

deze actie niet op 30 april plaats maar op een van

de volgende dagen).

Amsterdam Ton REGTIEH heeft onlangs gesproken over stakingen

in de havens op of rond 1 mei.

Volgens (ex-voorzitter van de Stu-

dentenraad VU) wordt op 1 mei een manifestatie ge-

houden van studenten en arbeiders.

De Actiegroep Dolle Mina heeft een actie aangekon-

digd voor gelijke beloning mannen-vrouwen (mogelijk

samen met de SJ).

(De SJ doet waarschijnlijk niet mee aan de 1 raei

betoging van de CPN.)

Rotterdam Acties van de kant van de SJ tegen de "C 70" (Op-

bouw Rotterdam), mogelijk echter niet op 1 mei maar

later in de maand.

2/5 Amsterdam Demonstratie van o. a. SJ'ers in verband met naams-

verandering "ffeteringplantsoen" in "Van Randwijk-

plantsoen".

Amsterdam Dodenherdenking van de SJ bij de Dokwerker samen

met het Indonesië-comité en/of Indonesische V.'erk-

groep Amsterdam, Bovendien demonstratie op da Dam

tegen de officiële dodunherdenking.



Behoort bij brief no. 995.16? Ex.no»

- 2 -

5/5 Amsterdam De "Rode Jeugd" wil de Deun tot "revolutionair

centrum" maken.

Actie(s) van Dolle Mina.

SJ'ers en Amsterdamse studenten willen (dure)

nieuwe flats in de Bijlmermeer kraken en bezetten.

(De SJ wil een "landelijke bevrijdingskrant'1 uit-

geven, gewijd aan het leger en de woningnood.) .

De Binding Jong Rechts vreest "een bloedige 5 mei"

(blijkens een adres aan de Amsterdamse gemeenteraad.)

Den Haag Stille tocht van organisaties van Oosteuropese

vluchtelingen van Station Hollands Spoor naar Rus-

sische Ambassade, waarschijnlijk in samenwerking

met de kleine groep "Nieuw Rechts Front".

De "Rode Jeugd" heeft aangekondigd deze demonstratie

te zullen verstoren.

Mogelijk een ludieke manifestatie van Oranje Vrij-

staat Actie(s) van Dolle Mina.

Rotterdam Stooractie van de SJ tegen een openluchtmaaltijd op

de Lijnbaan.

Groningen Oranje VrijstatëiSCActie '70) zijn van plan leegstaan-

de woningen te kraken.

Mogelijk acties van de kant van de Bond voor Dienst-

weigeraars tegen de bevrijdingsviering.

Optocht georganiseerd door een vredeswerkgroap op

het thema van de Amerikaans-Sussische overheersing

van Europa.

Kraakacties op leegstaande panden door Oranje

Vrijstaters (Actie '?0) en SJ'ers.

Alternatieve bevrijdingsviering door kunstenaars-

vereniging Arti-Shock (en actiegroep Dolle Mina?)

Alternatieve bevrijdings-festiviteiten van de werk-

groep "Doornroosje". O.a. wordt een "mobiel kritisch

wagenspel" opgevoerd.

Haarlem Kraakacties van Actie '?O.

Den Helder Kraakacties van Actie '70.

Eindhoven Activiteiten van de kant van de "Rode Jeugd" (?).
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