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De SJ en d e k o m e n d e an t i ~N

' /

Tijdens een kor tge leden gehouden b i jeenkcmst van top-f i^ui^en van de
SJ, kwarn de e ind n o v e m b e r 19i>9 te houden ant i-N/iVQ-bi jeenkomst ter
sprake. 5J voorzi t tor dec ide daarover nee , dat dear?
door de NSS georgariiseerd za'.l vvorden , rnaar door de ( cornr .nmist ische)
IUS ^ef inancierd . De 3J zal er volgens hem aan r . ieedoen, rnaar is « j '
niet gelukkig rnee. Aangegj .cn een internat ioi inal j ;eae] .Gchap, vooral
uit de Oostbloklanden verv:aoht kan wordc;n, die - a.ldus de GJ •- na-
tuur l i jk n ie t ;.villen dernonfa t r . e ren , is do SJ van plan juist wcl te
demons t re ren , ook tegen net . /arschaupaet « De SJ ic evenivel vtr; plan
dit n i e t van te voren aan te kondigen . Ook ifi de .SJ van plan op de
b i jeenkomst een resolut ie in te dicnon ivnarin de Sussic-ohe i n t s r v o n -
tie in Ts jecho-olov 'aki je woi-dt veroordeeld.

in de buJ lc t in s no, d.d. ;juni en no. 42 dd. 6 jutii
gekondi^de an t i-NAVG-actios , zi jn blijkbaar dezelfde als de in
dit ber icht bedoelde recet inR van eind nove inbe r .

Bericht van
20 -iuni 1969

:e t derv-'i afront er;

Bekend v-'erd dat de i'J or/ ?:aar ovf^anis-1? torisch con,rre.'3 in oktober 'us
bulletin r?.o. 13 juni pag, v;il voore tellen in her.

hoof dbe.'t uur '^^.n oud>';iv;i j awf ere tsr.'i s as.n te st-Mllc-n,
or^oni ,> van &n is xich ir^er ov? be t onderv.'i j f i f ront te r i ch tnn ,
Volgeny is het belanr,ri jk dat. de SJ s tudent - leaden ;-;i'.at
wervcn oni een goe-cie greep op d.ezo oatcgorie jor;;eren te verkri jr-isn o
D:, t om te verh inderen dat du invloed van de CPN op de s tuden ten te
groot (r,:-'oter) zou vvorden.

Persbericht *• )
21 juni 1969

Scholieren B e l a n e n opc;ehevon

Volgens voorzitster van de Scholieren Belangen
Organisatie UJbu;, \vera ueze organisatie opgeheven. Knkele v.-eken
geleden bleken bijna alle actiegrcepen van de S30 ter ziele. Bovf:n-
dien waren de gangrnakers dikwijls blijven zitrcn. of voor hun e. ind-
exanen geaakt.
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De acties op middeltare scholen voor inspraak en rn.edebeslissings-
*echt, zullen nu plaatselijk gericht en. niet meer landelijk ge-
coordineerd v/orden. Vv'ei wordt een stichting opgericht, die een
soort bernid.delingsrol zal krljgen. Plaatselijke actiegroepen die
hu.lp nodlg hebben, kunrien bij de stichting terecht, die een eigen
giro, een telefoon en een postbus ' zal krijgen.
Twee fulltime-krachten, onder \vie voor de eerste tijd self,
zullen een (waarschijniijk) maandelijkse nieuwsbrief gaan uitge-
ven.

Marcus Bakker: Arbeiders hoeven methoden studenten niet over te
nern en ^

Als speciale uitgave van het CFN-raaandblad "Politiek en Cultuur'1'1
is bij de coramunistische uitgeverij Pegasus een boekje verschenen
dat geheel gewijd is aan de gebeurtenissen in de studentenv/ereld.
Het draagt als titel "Van Alma Hater tot strijdtoneel" en bevat
bijdragen vafn Marcus Bakker, Jaap V/olff, Gija Schreuders,

en anderen.
Marcus Bakker schrijft in deze brochure o « m « het volgende: "Men
ziet in studentenkringen de neiging, dat wat op de universiteit
gebeurt, zo snel rnogelijk dient te worden overgencrnen door arbei-
ders. De opvatting is in haar eenvoud onjuist en kan zelfs een
negatieve uitwerking hebben, doordat zij leidt tot minachtirifr voor
arbeiders die niet het studentenbeeld volgen, of zelfs tot r,?is-
plaatste leidersaanspraken. Terwijl de universiteiten instituten
zijn van een door het kapitalistne beheerste staat, zijn namslijk
de bedrijven de organem, waarop de kapitalistische machtspositie
direct berust, De actie op een bedriif tast onmiddeJ.lijk de winst
aansstakingen en bedriif-sbezettingen zi.in directe aanslagen op de
heerserspositie van het kapitaal. Zij bedreigen antlers dan universj
teitsacties, het besit."
"Haar het versciii]. met de arbeiders is, dat die laatsten iedere
dag hun arbeidskracht verkopen, omdat zij de volgende dag met hun
gezin rnoeten eten. De bezetters in Tilburg en Amsterdam verloren
echter geen loon en konden niet ontslagen worden."
Marcus Bakker vindt echter de solidariteit tucsen arbeiders en
studenten toch een vanzelfspreker.de zaak, omdat hun situatie
steeds meer gelijk wordt."Bedrijven en universiteiten zijn evenzeei
mamraoetconcerns gewcrden, waarin het individu een machteloos rader-
tje is."

ATSO-KrU-seininar in Tilburg

Van l^f tot 28 augustus wordt op de Tilburgse hogeechool door de
Algemene Tilburgse Studenten Organisatie (ATSO) en de Kritische
Universiteit (KrU) een seminar georganiseerd. Men wil daar door
studie en discussie tot een betere theoretische kritiek op de
huidige maatschappij komen en rneor inzicht verkrijgsn in haar alter
natief, een democratische socialistische sanenleving, aldus een
publicatie in dit blad.
Een groep zal zich bezighouden met de ontwilikeling van. het socia-
listic van de laatste 150 jaar; een andere met wetenschapskritiek er
probleraen van de universiteit aan de hand van geschriften zeals
"Over de tegenstelling en over de praktijk" van Kao-Tse toeng, en
verschillende SVB-Cahiers; een derde groep zal zich beEighouden
met de raaatschappijkritiek van schrijvers zoa.ls Adorno, Karcuse,
Kandel. Habermas e.a.
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VU-bezettei: \

Zodra de Amsterdarnse officier
besluiten de processenverbaal
lokaalvredebreiik te sepor.eren,
koraen om de beslissing aan te

van justitie, 20'
tegen de 62 VTJ-studenten v.'egens
zullen diezelfde stud.enten in actie

vechten, aldus ,
Studentenraad VU
hij een verschil

(SRVU). Dat
ziet tussen

besluit sou oan irn-
de Maagdenhuis—

voorzitter;!van de
mers inhouden dat
en de VU-bezetters.
De VU-bezetters zullen a.s. dinsdag een gesprek hebben met «

hem feitelijke inforniatie te verstrekken over de
gang van zaken bij de bezetting. Kaandagavoncl zullen de stud.enten
overleggen op welke v/i.jze zij in de kornende dagen het raeest effi-
cient kunnen optreden.

) Vrij voor actie<


