
No. 912.239

Dit exemplaar bestaat uit 3 blz.

GEGEVENS INZAKE STUDENTENACTIVITEITEN
============! s; s: ====================s:se

Bulletin no. 19 dd. 6 december 1968

Persberichten
2 december 1968

Congres Scholieren Belangen Organisatie (SBO) Chaotisch verlopen

Het zaterdag 30 november j.l. in Utrecht gehouden congres van
de SBO, dat werd bijgewoond door ruim 800 scholieren, verliep
zo chaotisch en rommelig, dat op voorstel van een Nijmeegse
actiegroep besloten werd in januari 1969 weer bijeen te komen.
Die bijeenkomst zal dan alleen toegankelijk zijn vóór vertegen-
woordigers van actiegroepen op scholen.
De sprekers, die voor een groot deel uit studenten bestonden
(o. w. de Amsterdamse SVB'er , die onlangs in het nieuws
kwam door zijn "sollicitatie" naar de baan van professor in het
strafrecht aan de U. v. A.), werden door de scholieren wegge-
schreeuwd. De laatsten bleken zich als groep duidelijk bewust
van hun "apartheid", door scherp tegen de aanwezigheid van de
studenten te ageren.
Aan het eind van de vergadering werd een motie aangenomen, waarin
de regering werd gevraagd de extra-heffing ten behoeve van de
NAVO over te hevelen naar het onderwijs. Op het volgende congres
wil men praten over de moeilijkheden tussen leraren en leerlin-
gen, over het bestuur van de school, het critisch en bewust
(politiek bewust?) maken van de leerlingen _en het zoeken van
contact van de actiegroepen met de niet-geïnformeerde achterban.
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Samenstelling SBK van de SVB
Naaj. thans blijkt bestaat de Sentrale Beleidscommissie (SBK) uit
het landelijk bestuur van de SVB en een aantal leden, die de af-
delingen vertegenwoordigen of specialist zijn op een bepaald
gebied.
Het landelijk bestuur bestaat nu uit , voorzitter;

, secretaris; , penningmeester;
, perssecretaris; , publicaties;

, onderwijsfront.
De overige leden van de SBK zijn:

. Ton Hegtien,



SVB-Bulletin Komende SVB-acties
2? november 1968 Op het in november j.l. gehouden 10de SVB-congres werd besloten,

dat de SV3 zich in de komende periode zal gaan bezighouden met
de nota-Posthumus, de NAVO en de buitenparlementaire oppositie.
Wat de nota-Posthumus betreft werden er verschillende fasen van
actie vastgesteld. Eerst zullen enkele mensen, van wie wordt
gezegd, dat zij zeer goed op de hoogte zijn van deze materie,
een tournee maken langs de verschillende afdelingen. Daarna
zullen per afdeling drie middagen c.q. avonden georganiseerd
worden, waar o.m. gesproken zal worden over de mogelijkheid van
hervormingen en over de strategie van het faculteitswerk. 3en
en ander zal vóór de Kerstvacantie gerealiseerd moeten worden.
(Inmiddels werd bekend, dat deze bijeenkomsten in Amsterdam
zullen plaatsvinden op 9, 10 en 12 december a.s.) In de Kerst-
vacantie volgt dan een groot "seminar" over een en ander, waarna
aan de hand van de resultaten daarvan een brochure zal worden
samengesteld met fundamentele critiek op het plan-Posthuraus.
Inzake de NAVO is de SVB van plan te komen tot de oprichting
van werkgroepen en projectgroepen in de faculteiten, die gestal-
te aan deze actie moeten geven. Op de eerste bijeenkomst van de
SBK, op 26 november j.l. bleek, dat in Groningen, Utrecht en
Tilburg reeds NAVO-werkgroepen aan het werk zijn geweest, die
veel materiaal verzameld zouden hebben. In samenwerking met die
groepen zal gepoogd worden een NAVO-brochure samen te stellen,
die toegespitst zal worden op een "hardnekkige" actie in de
faculteiten en op de middelbare scholen» Het zou de bedoeling
zijn dit laatste te bewerkstelligen via de Scholieren Belangen
Organisatie (SBO).
Ten aanzien van de buitenparlementaire oppositie werd besloten
te proberen op zo kort mogelijke termijn daarover een congres
te organiseren. Dat zal gecoördineerd moeten worden met het
faculteitswerk. Het is de bedoeling het congres primair af te
stemmen op het onderwijs, op de positie van de dienstplichtige
militairen en op het werk van bedrijfscomité's. Voorts werd
vanuit de SBK een congres-secretariaat gevormd, dat zal bestaan
uit Ton Regtien en . Beiden zijn lid van de SBK (zie
pag.1). De eerste taak van het secretariaat is het samenstellen
van een lijst van mogelijke deelnemers en het peilen van reacties
op de plannen.




