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NSR-basisgroepenseminar op 5« 6 en 7 juni 1970

Als vervolg op een op 9 en 10 mei j.l. gehouden NSR-serainar, zal
op 5t 6 en 7 juni a.a. door de NSB opnieuw een discussie georgani-
seerd worden voor basisgroepen uit verschillende plaatsen. Ket is
de bedoeling oin vanuit een politieke discussie over de theoretische,
uaar vooral praktische ontwikkeling van de verschillende basisgroe-
pen, te komen tot een functionele en concrete kritiek, waarin ook
enkele algemene problame» aan de- orde mceten komen, zoals de opvang
van de eerste jaars, scholing enz. De volgende punten komen op de
voorlopige agenda voorJ
1. De relatie vs.n de binnen- tot de buitenuniversitaire praktijk}
2. de organisatie en coördinatie van zouteruniversiteiten;
3. de verhouding mat de buitenland- en imperialismegroepen. Hierbij

zal o.m. gesproken worden over de afsprakec tussen de NSR en de
NESBIC.

Voortbestaan "Propria Cures" onaeker

De ASVA heeft besloten het collectieve abonnecent op het Amsterdamse
etudentenweekblad "Propria Cures11 niet te verlengen. De reden daarvan
is, dat het in "PC" opgenomen orgaan van de ASVA "De Poorter" eea
meer zelfstandig bestaan wil gaan leiden als afzonderlijk verschijnend
blad. De moeilijkheden zijn ontstaan doordat de ASVA het afgelopen
jaar veel leden heeft verloren, waardoor de opbrengst van hot col-
lectieve abonnement is teruggelopen*
Opat.: In november 1968 tolde de ASVA nog ruira 11.000 leden (- 80,5#

van het aantal studenten aan de UvA}| in januari 1970. waren
deze cijfers ruim 8.500 (of te wel 5350).

AntiyAmerikaanse activiteiten in Amsterdam

Het ANJV, de ASVA, de FJG, de KWJ (Kath. We riemde Jongeren) en de
SJ organiseren op 6 juni a.s. op het Reebrandtplein an het Reidee-
plein een tentoonstelling gewijd aan de Amerikaanse politiek. Om
21.00 uur volgt een fakkeloptocht vanaf hefc Reasbrandtplein naar de
Noorderraarkt. Besloten wordt njet een filmvoorstelling (Vietnam),
Men wil de Amerikaanse arts dr ale spreker uitr^odicaTi.

Samenwerking scholieren en studecterj in Tilburg

Na <3.e demonstratie tegen de Amerikaanse politiek in Zuid-Oost-Aai»
in Tilburg, vond op 1̂ * nei j.l. een bijeenkomst plaats v«n ocho-
lieren en studenten ons te spreken over concx-ete acties. 2o wac er
een voorstel om op de scholen te gaan ijveren voor een uur politieke
discussie per week. Besloten werd on te gaan werken aan eea gtsde
informatie van de activisten. Als eerste prob3.eetn werd de situatie
in Zuia-Oost-Aaië Kan de orde gestelde De ATSO aal een eterxcil sa-
menstellen det door de scholierengroepen bastadeerd sal worden.
Ook besloten de aanwezigen dat grootscheepse acties pjus in het vol-
gend schooljaar gevoerd kunnrm «-orden. Inmiddels vergadert ifl*n vooï~
taan eens per week in het AXSO-centrwn.
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Utrechtse studentenoppositie gaat zich bezinnen

Op het driedaags congres van de ÜSF (28, 29 en 30 mei j.l.j zie
vorig bulletin) ia gebleken dat de studentenoppositie in Utrecht
behoefte voelt aan bezinning op een betere kwaliteit van haar acties.
Voor studie en scholing zal in de maand augustus een zogenaamde
zomeruniversiteit worden gehouden, waarna serieus kan worden be-
gonnen aan de opbouw van een actieprogramma voor het najaar. De be-
doeling is hechte basisgroepen te vormen voor studie van bepaalde
projecten. Ook zijn concrete afspraken gemaakt met niet-studenten-
groeperingen die zich bezighouden met soortgelijke vraagstukken als
de studenten.
Het is de studentenoppositie in Utrecht gebleken, aldus USF-pers-
secretaris , dat het onmogelijk is een "democratisch
eilandje" te vormen in de maatschappij. Zonder samenwerking met an-
deren komt er niets van terecht. Eveneens acht hij het nodig de
theorie beter te enten op de praktijk, omdat nu toch wel duidelijk
is geworden dat de studenten soms nauwelijks raad weten met de nieuw
verworven democratie. Een eerste vereiste is een hechtere organisa-
tiestructuur.

Coup tegen USF-bestuur niet doorgegaan

Op een eind april j.l. in Utrecht gehouden bijeenkomst van het "Links
Front" (SVB en Politeia) werd verteld, dat enige studentenactivisten
uit bezorgdheid over het financiële beleid van de USF een coup tegen
het USF-bestuur op touw hadden gezet.
De kritiek betrof in hoofdzaak het financiële beheer, waardoor er
volgens hen geen geld in kas was, terwijl er op langere termijn geen
investeringen plaatsvonden. Als beter voorbeeld werd Nijmegen aange-
haald waar men geïnvesteerd had in de SUN, teneinde bij het terug-
lopen van het ledenbestand enige reserves te hebben.
Qpm.; 1. Berichtgever had de indruk dat de voorgenomen "coup" een

stunt was van (sinds april lid van het nieuwe
NSR-bestuur) en mogelijk was geïnspireerd door de NSR.

2. De coup ging niet door toen het USF-bestuur na het vernemen
van de plannen van de activisten onmiddellijk de functies
ter beschikking stelde, waarvoor de activisten terugschrok-
ken.

Bestuurswijziging in de NESBIC

In het bestuur van de NESBIC is wijziging gekomen. Toegetreden zijn
en _ .

Opm,: 1. De NESBIC (Netherlands1 Bureau for International Cooperation),
is opgericht op initiatief van de NSR en treedt sinds april
1966 op als zelfstandige stichting. Het adres van de NSSBIC
is hetzelfde als dat van de NSR (Leiden, Noordeinde 5), ook
het telefoonnummer is gelijk.

2.

De NESBIC gaf kortgeleden samen met het Onderwijstront een
brochure uit onder de titel "De FAO in dienst van de uit-
buiting" .
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Bericht van Oprichting marxistisch-leninistische studentenorganisatie

Onlangs is opgericht de Marxistisch-Leninistische Studentenbond (MLS).
De bond wil 1) zich in dienst stellen van de arbeidersklasse door

te* gaan werken op bedrijven; ook de verworven kennis
in dienst van de arbeidersklasse te stellen;

2) bestudering van het marxisme-leninisme en van de wer-
ken van MAO Tse-toeng;

3) het stimuleren van democratiseringsacties, met het
doel de politieke bewustwording van de studenten te
bevorderen;

k) het bestrijden van de heersende ideologie, ook aan de
universiteit, door kritiek op de burgerlijke inhoud
van het onderwijs;

5) een sterke discipline binnen de organisatie, geba-
seerd op het regelmatig uitwisselen en kritisch be-
spreken van actie-ervaringen, aan de hand waarvan een

~ lijn wordt uitgestippeld dan wel gecorrigeerd*


