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ASVA dreigt met staking
Persbericht

*) De Algemene Studentenveren iging Amsterdam (ASVA) heeft het curatorial
van de Amsterdamse universiteit een aantal vragen gezonden over de
democratisering binnen de universiteit. De ASVA verlangt daarop
spoedig antwoord. Als het antwoord niet bevredigend IB, zal voor k
noveniber (de dag waarop in do Kam'er de nota-Veringa wordt behandeld)
een studentenctaking voor Amsterdam warden uitgeroepen. Volgc-m-3 de
ASVA sou de ti jd om een laiadelijke collegestaking te organiseren te '
kort zijn. Wei is het niet onmogelijk dat andere universiteitostedei
spontaan de staking zullen overneraen. Ook wordt het, a.ldus de ASVA,
niet onmogelijk geacht dat de wetenschappelijke staf in Amsterdam aai
de staking zal deelnemen.
Opjrn_._: De studentenvereniging wil o.m0 weten of het curator iuw aich
erinee kan verenigon, dat de universiteitsraad de facto het
hoogste bestuursorgaan van de universiteit wordt.
ASVA \7il per facultej-t ^ye

rersberichten
11-10-1969

*) De ASVA wil binnen enkele raaanden faculteitsgowi js verkiezingen b.oudi
vaarbi. j het hoger beroepsonderwi js op voet van gelijkheid betrokken
zal wo:-.' den. De op dG2,e wijxe tot stand gekomen instantie zal (Is strategift van de studeute/i iu do diver.se facultei ben en in hei JlnO moetes
coorein^ren, zodat ten opzichte van ce universi taire on andere aufcor:
teiten een consequeiite politiek kan worden gevoerd, iiiertoe Iiebbi-n a<
stucienten tijdens een op 3 oktober .j.l. gohouden ve .r gad e ring van d<?
ASVA-lederiraad (=grondraad van de Universitei t V£i.n Amsterdara) oesl
De voorzitter van de ASVA, <
p, heeft aangekoudigd te
avillen aftreden ale met de organisatie van deae verki.eaing binn,en
maanden niet wordt begonnen.
Rec tif ica.tie in a ak e _ aam ens

Ji

.£ria Cures
11-10-1969

*) In deze aflevering van het AmsterdaTase studontenblad wordt raedegecleodat in hft-h vnrTp-e mummer abusieveliik is eesproken over '. . •
Uit raoet zijn .

vo o r amnesti e
3e Waarheid
lA-10-1969

In Amsterdam is een pamflet verschenen van de vstudentenactiegroep
"Wordt vervolgd", waarin de studenten v;orden opgeroepen tot actae
voor amuestie. "In de koraende raaanden", aldus het pamflet, "zal ook
in Amsterdam actie gevoerd moeten v/orden tegen de nota-Veriuga. Dearbij is het nodig te tonen dat we geen vervolging dulden van democrat:
seringsacties. Dat we onze strijd tegen Veringat Belini'ante en Sarakal
den wensen te voeren zonder ingreep van de politic en justitie. Vv'ij
eisen daarom geen gratie, zoals Belinfante bereid v/as te vragen. Wij
hebben geen behoefte a an medelijdeu en liefd.adigheid, V/ij eisen &,een
kwijtschelding van de straf. v;ij eisen vernietiging van het hele proces, ongedaanmaking van de vervolging, \vij eisen amnestic". Volgenc <
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actiegroep is de strijd voor denocratisering van de universiteit en
tegen de nlannen van Veringa en Bel infante onverbrekelijk verbonden
met acties tegen de justitiele inmenging* De noodzaak daarvan is no.
maals gebleken door de aangekondigde vervolging van de bezel-tors va:
de VU en het unive.rsiteitsbureau in Utrecht.
Aula J4J jrnegen wordj Jbejzet

Persbericht
16-10-1969

Op een in de aula. van de Nijneegse universiteit op 15 oktober .'id.
gehouden vergadering van studenten, stafleden en personeel, werd be
sloten dose aula te bezetten. De bezetting volgde als reactie op de
weigering van curator-en op vergaderingen te discussieren over hun
voorstellen met betrokking tot de bestuurr.structuur en orn een hoofdi
lijke stomr:iing te laton houden door alle leden van de universiteit
over c e.n de fin i tie ve s true turn*.
Het bestaande actieco:nite werd door de aamvexigen uitgebreid ter vo<
bereidirjfr van ve-rdere acties.

Vr'aarhoid
-10-1969

*) in een oproep van het "actieco;Tiite strokarton en kartonnage11 gerichi
aan arbeid:erst studenten en widdeajstanders, vraagt het cottiite financiele Hteun. voor de stakers. In een begeleidend artikel, deeDt de
redactie van het partijdagblad mee dat de NSI-J reeds / 2000,-- bijeer
heeft gebracht en de iiizarneling y.al uitbr-eiden. Ook sullen dc etude:
ten in bijeenkorn&ten warden voorgelicht en in de soliaaritsitsoaEpaj
wordeu betrokken,

1

PersberJ.cht

*') Een op 13 oktober j*l, gehouden stakingavargade-ring ;/erd bijgev.-cond
door o, P. « '.Con He £ tie 11, din met onige audero Afii.'iterdamfje .•jtiidtinl'Sj'! (k
•Ti-in ovt-r c!«-; Maa^dc-nhulabe-ic.- tbijig voor ue cf;y.ker& vertoonde.

