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demonstratie
in Bonn, gericht tegen de zgn. Notstandsgesetze
De Nederlandse Studentenraad (NSR), die zoals bekend sinds kort
een bestuur heeft, dat uit leden van de Studentenvakbeweging (SVB)
bestaat, organiseert een tocht met bussen naar Bonn, om aldaar op
11 mei a. s. mee te demonstreren met o. a» de Duitse studenten* Het
plan zou zijn om drie bussen te laten rijden. Eén uit Leiden, via
Amsterdam en Nijmegen, een uit Groningen via Enschede en één uit
Rotterdam via Tilburg en Eindhoven.
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Bericht van
6-5-1968

Berichten van
&-5 en 8-5-1968

Bericht van
10-5-1968

Persbericht
10-5-1968

De Socialistische Jeugd (SJ) is van plan on op 11 mei een sympathiedemonstratie te houden v66r de Duitse Ambassade in Nederland. Het
zou een rustige demonstratie moeten worden.
Opa.: De SJ heeft zowel studenten als niet-studenten onder haar leden.
Bovendien ging zij vorig jaar een federatief verband aan met
de democratisch-socialistische studentenorganisatie "Politeia".
A* s. zondag 12 mei zou een groep studenten van plan zijn een betoging
te houden voor het huis van dr. Maria, voorzitter van de commissie
die het rapport Herstructuering Hoger Onderwijs heeft opgesteld. De
SVB heeft tegen de inhoud bezwaar en zou deze actie organiseren aan
de vooravond van de behandeling ervan in de Tweede Kamer.
Deze betoging zou zijn uitgesteld tot maandagmiddag 13 mei.

, voorzitter van de Socialistische Duitse Studentenbond (SDS), komt op 22 mei a.s. in gezelschap van de Italiaanse
studentenleider
naar Amsterdam, om aldaar informatie
te geven over de studentenacties in Duitsland en op te roepen ook
in Nederland het protest te mobiliseren.
evenals
tot de radicale vleugel in de
SDS. Hij zal spreken op een besloten bijeenkomst in het Capitoltheater in Amsterdam, die georganiseerd wordt door de democratischsocialistische studentenorganisatie "Politeia" en het maandblad
"De Rode Tribune" van het Marxistisch-Leninistisch Centrum Nederland (MLCN).
Opm.t In dit verband wordt herinnerd aan de rede van
op
een openbare demonstratieve bijeenkomst op 21 februari 1968
in Amsterdam. Hij bracht daar naar voren dat de campagne
"Vernietig de NATO" moest culmineren in massale straatdemonstratie. Volgens hem moesten deze activiteiten gecombineerd

- 2worden met subversieve acties, waarmee hij naar hij meedeelde
concreet bedoelde t het opblazen van oorlogsmateriaal» Volgens
hem konden dat zijn: NAVO-bases, vliegvelden, maar ook schepen
die materiaal en munitie naar Vietnam brengen»
Bericht van
9-5-1968
Tijdens het onlangs gehouden NSR-congres (18 t/m 20 april 1968), dat
namens de IUS werd bijgewoond door de Pool W*
, vic e-president van deze organisatie, werd aan deze laatste meegedeeld (van
S VB- zij de) dat er een eind moest komen aan de financiële steun van
de IUS aan
. Gesteld werd, dat het bekend was dat Abeln
op koeten van de IUS door geheel Europa reisde en zijn positie in
de SVB misbruikte door alle verklaringen namens deze studentenorganisatie af te leggen.
On»»:
is voorzitter van de commissie buitenland van 'de SVB en
secretaris van het Congres van Europese Syndicalistische Studentenorganisatie (CESE). Via deze organisatie en ook rechtstreeks heeft de SVB o. a. contact met de SDS.
Bericht van
9-5-1968

Op een begin april 1968 gehouden SVB-bi j eenkomst, betoogde
, fractievoorzitter van de SVB in de Utrechtse grondraad, dat
het NSH-blad "Student" in het vervolg zal worden gebruikt als propagandablad voor de SVB. Om te bereiken dat deze organisatie ook bij
de volgende grondraadsverkiezingen wint, moet het gehele NSfi-apparaat
ten dienste van de SVB worden aangewend. Tenslotte pleitte hij voor
een niet te democratische houding van de SVB, teneinde de bezette
stellingen in bezit te kunnen houden.

