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Bijgaand nioge U worden aangekoden
Bulletin nr. 46, bevattende gevevens
inzake studentenactiviteiten.
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3eze rubricering is

Sandwichactie voor SJ

Persbericht

*) Op 27/6 begon de SJ met een sandwichactie voor het Huis van
Bewaring op de Arastelveenseweg te Amsterdam, tegen het in voorarrest houden van
'
algemeen secretaris van de
SJ-Amsterdam. Het lag in de bedoelinp; deze actie de gehele week
vol te houden. Daarna zou, indien
in voorarrest zou blijven,
de actie een ander karakter krijgen, aldus een mededeling van de
SJ.
Wijziging bestuursstructuur__ASVA

Persbericht
21 ^-69

*) Vanaf oktober 1969 zal de secretaris buitenland van de ASVA thans
• worden vervangen door een zg» Commissie
Buitenland. Deze ^omraiesie zal zich bezighouden met?
- Sociale aspecten van buitenlandse studenten in Amsterdam.
- Inforraatie over actuele gebeurtenissen, in het bijzonder
m.b.t. de Derde V/ereld.
- Informatie over onderwijs problematiek in andere landen.
Tevens zal de coraraissie een taak krijgen i.v.ra. de koraende NAVOacties. Het is nog niet bekend wie er zitting zullen krijgen in
deze comraissie.

amflet v.
achiavelli
d. 24-6-69

*) Aan de GU vaceert de functie van een gewoon Hoogleraar in de
Bestuurskunde.
In verband met een lopende benoemingsprocedure is thans vopjr__de
eerst_e_maal de studieverenigingen van de betrokken. faculteiten
om advies gevraagd. Het betreft hier de faculteiten der Rechtsgeleerdheid, Econoraische Wetenschappen en Sociale Wetenschappen
- subfaculteit A.
NB.: Hachiavelli is de studievereniging van de laatstgenoemde
(sub)faculteit.
Actie voor stemrecht op Collegekaart

alia Civitatis
i-6-69

*) Uit een groepje studenten, dat direct na de bezetting van het
Maagdenhuis het initiatief nara tot een handtekeningenactie tj5£en
deze bezetting als raiddel om de gerechtvaardigde eisen kracht bi.j
te zetten, is een groepering van een 30-tal studenten ontstaan, die
zich "Stro.ming Democratischg Studenten" (SDS) noemt. Deze groepering
wil actie gaan voeren om te kpraen tot de verkiezing van studentenvertegenwoordigers per faculteit door al diegenen, die in het bezit zijn van een collegekaart.
Men gaat er van uit dat:
1. De studenten. v/el belangstelling hebben voor ivat er in de
faculteit gebeurt, maar niet voor het geheel van de universiteit.
2. Alle studenten vertegenwoordigd moeten zijn, ook al z,ijn ze
geen lid van de een of andere vereniging.
De groep heeft zich per brief gepresenteerd aan het Presidium en
het College van Curatoren van de GU en overv?eegt het sturen van
een adres aan de Tweede Kamer, het benaderen van faculteitsverenigingen en het verspreiden van affiches.
De actie zal worden uitgebreid toi andere universiteits-steden*
Wat Amsterdam betreft hoopt men op een vruchtbare samenv/erking
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Deze rubricerinfl is

''olia Civitati
'1-6-69

)—Be bovengenoemde brief van de "Stroming Democratische Studenten"
(SDS) aan het Presidium van de GU is o.ra. besproken door de 5
studieverenigingen van de Faculteit Sociale Wetenschappen. Deze
sprakea zich eveneens uit voSr stemrecht op collegekaart; echter
pas na overeenstetnraing met de ASVA. Zij zijn tegen verkiezing bij
universitaire inschrijving, omdat de 1e-jaars 'dan nog geen inaicht
in de diverse standpunten kunnen hebben. Overigens achten de studieverenigingen de brief van de SDS nogal vaag.
Tenslotte stellen zij zich op het standpunt, dat de gehele problematiek ra.b.t. de studentenvertegenwoordiging binnen de ASVA moet
worden opgelost. Juist nu het Presidium zegt te overwegen de ASVA
niet meer als onderhandelingspartner te erkennen, dienen de studenten niet buiten de ASVA ora met het Presidium in overleg te treden
Daarom wordt de SDS aangeraden zich met de ASVA in verbinding te
stellen.
Vredesweek 19*69

Ac "alvas",
*)
weekblad Civitas
Academica VU
1.J-6-69

Van 22-27 September a.s. wordt de Vredesweek gehoudens die landelijk
wordt georganiseerd door het Interkerkelijk Vredesberaad, die dit
jaar als thema de Noord-Zuid probleraatiek heeft gekozen. Aangezien
dit thema vorig jaar reeds in Amsterdam aan bod kwam, besloot het
Komite' Vredesweek Amsterdam hiernaast een ander theraa aan de orde
te stellen, nl, het leger.
Uit de combinatie van beide thema's kwam de volgende onderv/erpenindeling naar voren:
1. v/apenproductie, Internationale wapenhandel; econoraische en
maatschappelijke aspecten daarvan;
2. nilitaire dienetplicht, alternatieve tlienstplicht, dienstweigering; ideologic en mentaliteit binnen het leger;
3. rol vanhet leger c.q. van de militairen in de Derde Wereld;
invloed van V/esterse legers - NAVO, geheime diensten, opleiding •
op legers van de Derde Wereld.
k» de kerken en het leger.
In bedoeld comite hebben o.a. zitting vertegenwoordigers van Pax
Christi, de Federatia van Jongerengroepen van de PvdA, de Werkgroep
"Rietsuiker", het Biafra Actiecomite1, de Polemologische Studiegroep Amsterdam, Kerk en Vrede en Actiegroep Zuidelijk Afrika*
Opm.; 1. Het bovenstaande is interessant als men bedenkt dat de
anti-NAVO-campagne zoals deze voor het komende najaar is
gepland en door de HSR wordt georganiseerd, raakvlakkeh
heeft met deze Vredesweek. Gedacht wordt daarbij aan het
onderdeel om samen met de witte BVD, de SJ, de SVB, de
Actiegroep Delft, in aansluiting op een hoofdstuk dienstweigering in de nog te verschijnen anti-NAVOvbrochure,
door deze organieaties en groepen actie te laten voeren
saraen met Pax Christi, Sjaloora, Kerk en Vrede, Interkg£kglijk_yredes]?§raa£i, Katholieke Werkende Jeugd~r^J)
bij o.a. de kerken in_$e,_yr.edesweek_.
Voorts denkt de NSR aan het uitgeven van een krant met
als hoofdthema's o.a. 1) verschuiving van het probleem
Oost-Vifest naar Npord^Zuid en 2) dienstweigeringe
2. Het sou interessant zijn te weten hoe het verband ligt
tussen de actie van het Interkerkelijk Vredesberaad en
de anti-NAVO-carnpagne van de NSR.
*) Vrij voor actie

