MEMORANDUM
M1N1STERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
B.V.D.

VAN: Hoofd BVD.

AAN= Zijne Excellentie de
Minister-President,
t.a.v.

Bijgaand moge U worden aangeboden.
bulletin no.65, bevattende gegevens
inzake studentenactiviteiten.
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Dit bulletin bestaat uit 3 biz.

Be-richt van
11-12-1969

Winteruniversiteit
In een stencil van 1 deceraber 1969 over de winteruniversiteit (zie
ook vorig bulletin) wordt in verband daarmee een opgave gedaan van
een 19-tal basisgroepen (waarbij he-t niet- duidelijk is of daze reeds
bestaan dan wel in oprichting sijn.)* De opgave verm&ldt o 0 ra s de vol«
gende groepent economie, histcrici, juristsn, medische studenteji,
onderwijsfrorxt-hbo, onderwijsfront-rao, politicologen? psychologies
eociologie, 'sexpol. Voorts wordt een voorstel gedaan tot vorniin.2; van
enige algernene groepen; deze zullen zich bezighoudsn met parlemontariE
cie-kritiek , econoraie-kritiek en. technocratische hervorningen0 V/at de
laatste groep betreft zou het da bedoeling zijn om aan d.e hand van eer
beschrijviK.g van de as ties op oentraal en c-p facttltc-itsjiives,u9 r,a te
gaan in hoevsrre desiQ raislulct sijn en vvat de komeude maandon gedaan
rnoet worden.

Idem

Begin raaart. 1970 crganise«rt do afdeli-iig Mijaegen van. "Politeia" eon
congres over de vakbewesting, De bsdoeling daarvan is enerEijds aatidacl
to bosteden aan de str&tsgie van de arbeiderebtweging in onae mastschappij e.K ander-»ijdf3 ds eituatie te bespr-sken v?aarir; de Uede
r Vcrder wordsa enige Kedc-rland.so
dsrs uitgenodigd.
1'er voorbereidiag van het congrss wordt er van ?. t/m 5 januari. a«s«
een seminar gehouden ter bestudex-ing van de onderv;eivpe:i dio op hot
congres aan ds or die komen. Aan de hand va.n de rosaltaten van difc
nar zal een congresmap v/ordsn samongestelda
Idem

In Amsterdam wordt van 7 t/ra 9 januari a.r.» (door welke organisatieCs
is niet bekend) een symposium gehoudsn ov&y de arbeidersraden an Zuid
Slavic. Foliteia-'leden worden opgeroepen ait symposiuia te besoekoa*
"Aksie" no
C3. 10-12

Het ondcrwija front organiGserfc op 21 deccffibor a«,o. in £-.& raadskelder
in Utrecht eon eerkd&g voor alle act-iegi^cc-pe-at Het lan<3ali,jk or.derViij
front in Leidenf dafc dess work-dag organiefli-rt , dee-It site, dat in vei-band daarmoo actieve planning vaa sending en acties, aowel plaatselijk als landeli.jk ^ebod&n is^ ^oorfcs wordt gesijverd voor ;'i'undamente
analyse, interne kritieh sri coneequonte atrateg-.xeu»
-Ia bu41-etin ?3.oc t>3-dd, -5-12-1969 -is
gekondigd.
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Bericht van
12-12->1969

Plaatselijke en regionale onderwijsfronten
In aansluiting op het bericht in bulletin no. 63 dd. 5-12-1969 is
vernomen dat in een beschrijvingsbrief over de oprichting van het onderwijsfront in Rotterdam een aantal namen van jongeren is genoead
zonder hun voorkennis.

,"Aksie" no. 5 *) Het onderwijsfront Zuid-Limburg (ZLOF) organiseert op 20f 21 en 22
ca 10~12-1969
december 1969 op kasteel :'Schaloen" in Valkenburg een congres met o0&
discussiepraktikuni, creatief spel, uitwisseling van actie-ervaringen
van verschillende scholen, scholing en het raaken van eea radioprogram
ma over onderwijsacties in saraenwerking met de regionale orar-oep ZuidLimburg.
Het onderwijsfront in Breda organiseert op vrijdag 19 december een
discussie voor a.lle actieve echolieren xiit Breda en oingeving mot name
over het schoolparleraent.

Berichten van
9 en 12 december 1969

<^njfc^kkelingen.__binn_en__de_ SIB en de ISITOH
Op een onlangs in Amsterdam gehouden ledenvergadering van de hoofdstedeli.jke afdeling van de Studontenvereniging voor Internationale
Betrekkingen (SIB) bleek dat esn aantal leden daarvaa bezig is aich
in tain of meer radicale richting te ontv?ikkelen« Dit is een uitv3.oeisel van eon koerswijaiging in de ISMUN, de International Student Kov<
ment for the United Nations, v/aarbij dc SIB, voor vvat Kederlan-d betr?
is aangeslotfen. Da ISKUN in 'i^ii? opgericht, nam in 1968 op eon vorgadering in. Geneve het ooslnit de wogelljkheid te openen vocr discuss
over politieke aangeDegenheden* Deze wijaiging werd blijkbaar verder
uitgewerkt tijaens sen vergadering ia augustvis 1969 is Kampala* Deze
bijeenkomst werd bijgeKoond door een delegatie van cle SIB, die daaro'.
een verslag opstelde. ^-an dit verslag wordt het volgende ontloend*.
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1. In verband met het Tweede V/ereld Voedselcongres van de FAO in
Den Haag in juni 1970, v/ordt het iSxecutief Cornite van de organisatie verzocht contact te zoeken met studenten en andere jongeren
Aan een aantal organisaties moet bijzondere aandacht besteed worden, zoals o«a. aan de Internationale Unie van Studenten (IU3) en
de Wereldfederatie van Democratische Jeugd Cv'FDJ).
Onm. Beide organisaties, respectievelijk in Praag en Boedapest ge
vestigd., zijn cornmunistische jeugdorganisaties.
2. Het is de taak van de ISHUN in de studentenwereld,. standpunten te
bestrijden die voortkomen uit het kapitalistische systeem. Qok he
systeem zelf moet bestreden worden, zelfs als dit het gebruik van
geweld niet zou uitsluiten.
3« De conferentie in Kampala beklemtoonde opnieuw als doelstelling
van de ISHUN, serieuze steunverlening aan echte bevri jdingsbev/egingen in de vvereld door:
a. ae opbouw van een cormrmnicatie-systeem teneinde de m.ogeli jkheden tot iiulpverlening aan de anti-itnperialistische bewegingea
in de Derde Wereld uit te breiden;
b. actie's te ondernemen die ten doel hebben een bevmstheid te ont'
wikkelen van de doelstellingen en noden van de anti-imperialistische bev/egingen en hun verhouding tot de rijke wereld;
c. de ondersteuning van dit proces van inforrnatie, materiele en
morele hulp, door ook de sleutel-instituties van het irnperialisme in eigen huis aan te vallen.
'f. Inza.ke de bevri.jdingsbeweging in Zuidelijk Afrika iverd door de
Mederl&ndse delegatie aanbevolen de actie vooral te richten op
Nederlandce bedrijven. poJltici, kranton en wetenschap^nie'i&en die
op enige rnanier de huidige situs.tie in Zuidelink Afrika steunen.
Er raoeten voorts directe contacten v/orden gelegd (dit gebeurt
reeds door de ISHUN) met de echte vrijheidsbeweging.
5- Om de toelating van de Volksrepubliek China tot de VN te bevorderen ste3.de de ISMUN voor orn op nationaal niveau tot de vorming vai
pressuregrcepen te koraen, contact op te nernen raet een Chinese jeiu
organisatie die in aanmerking komt lid te v/orden van de ISHL'K en
het organiseren van studiereizen naar China.
Aan het bovenstaande kan nog toegevoegd worden, dat de ISMUN in 1968
werd erkend door de Economic and Social Council (ECOSOC) van de VN
als een non-governmental organization met consultatieve status. Deze
erkenning inipliceert dat ISMUN kan adviseren ten aanzien van alle
sociaa.l-econoaische probleraen die binnen de ECOSOC besproken werden.
Voorts dat op de ISHUN-bijeenkomst in Kampala de SIB-vertegemvoordiger
i als lid van het Executief Cornite werd gekozen.
Op de eerder bedoelde vergadering van de SIB in Amsterdam deed de
delegatie naar de ISI-iUN-vergadering de aanbeveling,over te gaan tot
directe actie tegen alle instellingen in Nederland, die Portugal vcoi
zien van v/apens en econonrische b-ijstand c,q. de huidige situatie in
Zuidelijk Afrika \villen continueren. Bij deze actie ir.oet de SIB samenwerkeri met de N533IC en het- Angola-comite. Deze aanbeveling wex^d
door de vergadering aanvaard.
Ook een resolutie "Nederland uit de KAVO en de NAVO uit Nederland''
werd door de vergadering van de Amsterdanse afdeling van de 313 a.angenomen en \vel met 12 tegen 7 steramen.

') Vrij voor actie.

