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Bij niet-inwilliping studenteneisen hardere acties te verwachten
Tijdens de uitreiking van een discussie-nota studentenvoorzieningen
(nadere gegevens onbekend) gaf NSR-voorzitter
een tussentijds overzicht van de stand van zaken bij de democratisering van de universiteiten. Het belangrijkste punt blijft cle verovering van de macht op faculteits- en instituutsniveau, aldus
. '.Vanneer in de herfst de eisen van de studenten (medebeslissingsrecht volf-ens het lén-nan-één-stem systeem, directe
democratie en zelfbeheer) niet ingewilligd zijn, zullen de studenten zeker fellere acties gaan voeren.
In de zomer zal de NSH werkgroepen stimuleren die projecten zullen
aanpakken, in .s&menw-erking ine.t journalisten, advocaten, werkende
jongeren etct ora de beroepspraktijken onder de loup?te nemen, üeze
kritiek op de beroepspraktijk noemde
een nieuwe trend
i n d e studeutenoppoeitie.
. . .
7e internationale aomerconferentie in Amsterdam
Vernomen werd dat van 20 tot 26 juli in het Anne Frankhuis in Amsterdam de 7e internationale sowercpnferentie, zal worde» gehouden.
Ket gespreksthema is: "The changing society". Op het programma staat
o.a.'een léziïic; fcver" "Student revolt", waarvoor als spreker aou optreden
(of een andere studentenleider) en één over '"-uter
parlanentary action" met
als spreker.

50 a 70 studenten VU hielden vcor korte tijd administratie-gebouw
bezet.
^___
Een aantal studenten bezette op 19 juni het administrntieve centrum
van de Vu in Amsterdam. Het was de bedoeling dat deze bezetting een
symbolisch karakter had en 24 uur zou duren. De actie kv;am als een
reactie op de jaarveT-paderinr van de VU, die op 19 juri in .-iecen
plaatsvond en waar de studenten nul op het recsuest kregen. In de
vroede ochtend van 20 juni werden de bezetters uit het gebouw verwijderd en "Ln arrefitantenauto's weggevoerd.
Aan de vergadering in Assen werd door een 15-tal studenten deelgenomen.
Ultimatum van Utrechtse studenten
ïn Utrecht hebben de studenten de curatoren tot vanavond 8 uur de
tijd gegeven om te beslissen of de curatorenvergaderinp van a.e.
maandag openbaar zal zijn of niet. De curatoren hebben de studenten
toestemming gepever, de discussie in het Academiegebouw tot hedenavond 11 uur voort te zetten.

