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Actiecomite Universiteit van Amsterdam

Op een demonstratieve vergadering in de Aula van de Universiteit
van Amsterdam, tijdens de collegestaking van k november 19o9»
welke werd bijgewodnd door ca 2000 belangstellenden, werd een
actiecomite geyormd voor de organise.tie van verdere acti.es tegen
de nota-Verdnga.
Voorts werd een ultimatum aangenornen, waarin van de curatoren
gee'ist v/erd voor 18 noveraber a.s. om 12.oo unr te besluiten een
algeciene stemming over een nieuwe, tussentijdse bestuursstructuu]
te houden. Op die datum v/ordt een nieuwe universiteitsvergaderinj
belegd, waar de reactie van het curatorium en de eventueel ta
voeren actie besproken sullen v/orden.

De ASVA-top

Volgens een insider bestaat de top van de'ASVA thans uit «." /
i Daarop volgen
i.in belangrijkheid) '• Vei-vol-
gens komen dan de "gev/one" activisten, in tot-aal ca ~dfj perspnei:.
Deze hierarchie zou geheel losstaan van de formele saraenetelling-
van het huidigs ASVA-bestuur.

Volgens een bestuurslid van de Studentenraad VU (H1RVD) bestaat dc
invloed van dc SVB ~ als landtlijke organisaiis ter siele - daa.̂
dat actieve SVB-aanhangers de dienst uitmaken in grondraderi, seal
bijvoorbeeld in de ASVA en de SSVU.

Dernonstratl^ op 1? november a.s. in i)en Haag

Vernornen is dat op maandag 17 november a.s. een aeraonstratie zai
v/orden georganisoerd op het Binnenhof in Den Haag, gericht tegen
het huidige h!EG-beleid. De derncnstratie wordt georganiseerd door
de actiegroep Europa van de Studentenvereniging voor Internatio-
nale Betrekkingen (SIB).
jOppi. 1: Op 17 en 18 november v/ordt in de Ridderzaal de EKG-top-

conferentie gehouden't
2i De aandacLt v/ordt er op gevestigd, dat de dernonstratie

in dezelfde v/eek a.ls het anti-NAVO-congres pls.atsvind.t.

.Situatie aan de VU

Ter gelegenhsid van de be^ettlngsprocessen hebben de bezetters
een brochui-e ui t,«T3j:even. aaariti alle kvvesties rond de besetting
en d.a berecht-ing, uitvo-jrig- beschreyen zijn.
De brochure heat |:Aksie Kajee I", telt 51 bladzijden. en is een
uitgave van do Stichting- NSH-publicatieso

3r is vernofnen dat de Vu-besetters niet in hoger bercep z'alien
gaan, aangeaiea ziA ts weinig steun van de overige studenten
zouden cntvangen, Vclgens een insider zou dit besluit in de hand
gewerkt sijn door het feit dat de pers minder aandacht dan vocr-
heer; aan studontenacties besteedt»



Persbericht

2 6 OKI. 200!
Jeze rubricering is

in

Bericht van
eind oktober
1969

Persbericht van
• *)

"Trophonios!I
31-16-1969

Persber.icht

Bericht van

Drienerlo v/il in fremeenteraad Enschede

De leden van de SVB op de Technische Hogeschool Twente zijn van
plan volgend jaar met een eigen lijst aan de geraeenteraadsverkie-
zingen in Enschede deel te nemen. Met vertegenwoordlgers van
aridere politieke jongerengroeperingen o.a. de Federatie van
Jongerengroepen van de PvdA, worden besprekingen gevoerd over
medewerking. *
Uit een inrniddels opgesteld actieprograrama blijkt dat de SVB
zich o.'a. wil beijveren voor sexuele voorlichting aan de burgers i
het verwijderen van het verkeer uit de binnenstad en doorlichting
van het Lager Onderwijs.

'. de situatie in Hijmegen

Vernoraen is dat de bekende _ onlangs Nijmegen bezocht
en vaststelde dat het daar een "docie boel" was'. In verband met
de a.s. ontslagen bij de Nijma aldaar, wilde hij dat de fabriek
door de arbeiders bezet zou worden, v/aaraan de studenten een
handje konden helpen. Er zou dan misschien een proces volgen,
aldus , v/aardoor de raensen weer een beetje actiever zoudeii
v/orden.

Utrecht

Ruim 100 "kritische medische studenten" zullen op een congres in
Utrecht op 3 en 9 november a.s. de huidige, op klassentegenstel-
lingen gebaseerde rnedische zorg en wetenschap aan de kaak stelleii
Het congres is een vervolg op de studieweek van de Hi.jmeegse
zomerunivei siteit (aug-astus j = l.) =

Op dezelfde data wordt, eveneens in Utrecht, een studieweekend
gehouden over de bestuurshervormingen van de Utrechtse universi
teit.

C olle ge s t akin !̂  op 11 n ovens be r a . s . in Tilburg

De vier faculteitsverenigingen van de PCatholieke Hogeschool in
Tilburg hebben voor 11 noveraber a.s. een massals collegestaking
uitgeroepen om te protesteren tegen de cent.ralisatiepla.nnen van
minister Veringa. De staking zal een actief karakter hebben.
Er ivorden films vertoond en disc-assies gehouden. 's Middags is
er een vergadering in de aula. Na erikele grcepsdiscussies zal
eert niexme tactiek ten aanzien van minister Seringa's plannen
worden ontworpen,

Volgens een raededeling van het hooidbesr-uur vaa de Sr, wordt het
tweede deel van het SJ~congres (het oi"jr.;ani«a.i.ori.t'c:n5.i be;:>srlct tot
een dag en vel op z on dag 9 november a.s* in li'trecht v aulke in
verband met het vele v/ark dat voor het anti-N/: VC— congres verset
moet wordeu,
Opai . : Inniddels hseft hst hoofdbestuur zi.jri leden ook la ten weter

dat tijdens hot eorete deel op 2? en 28 September j.I^ niet
' .8 doch 7 leden van het district Amsterdam aijn gero.yeerd«

Wat de positie van he-t Sste lie 'is> is niet ge-
heel


