No. 9^3.906
Dit bulletin bestaj=>.t uit 3 blz.

Aksie no.1,
jaargang 1
(ca 8-10-69)

Serste nummer van "Aksie". verschenen
Het eerste nummer van "Aksie", een tweewekelijks blad, uitgegeven door
de Stichting NSH-Fublicaties, is verschenen, v'oljjenc persberichten is
"Demokrater11, het maandblad van de üV13f dRoirrcec gefuseerd.
Het. blad ze^t eon instrument- te willen aijn van de oppositie en informatie te Kullen verschaffen over en voor oppositionele acties» waarbij
men zich niet tot het onderwijs wil beperken.
In het eerste nummer wordt voornamelijk aandacht bectced aan de lerarer;üt.v,king, do kunstenaarsactie en aan de impasse waarin de etudentenoppositie zich thans bevindt ("subcultuur en oppositie").
In het artikel over de studentenoppotritie wor-.lt o. m. gesteld dat de
massale actioe in mei/juni 1969 (Tilburg, Ansterdam, Nijmegen, Utrecht,
Leiden) waarschijnlijk uieer drop-outs hebben opgeleverd d:<n nieuwe ac~
tivieteï)c ^on on ander wordt geweten aan do vergrote belanswtelling vaii
vooral do ;jouj',-etfi generaties studenten voor wat genoemd wordt do subcultiiusr» Daaronder wordt verstaan de belan^ötellirx;; voor comniunevorwinf"sexpcl", emancipatie van de vrouw etc.; de feitelijke problemen van. uo
ötudenten f n het studeren komen daardoor in astieversaderin^en r.iet aan
bod, alduc lust artikel.
Opm. 'l . Oesn dor Uierboven bedoelde artikelen is gesigneerd. Ook vermeldt "Aksie" peen redactie-team.
2, Aangekondigd wordt dat in het volgende nummer een artikel s il
verschijnen over klasse justitie.

bericht

Studenten steunsn jstrojcartonar baiders
Vier studentenorganisaties in Nederland hebben aich solidair verklaard
mat de stakc-nde etrokartonarbeiders, t.v;, rte Grom'tra (,'iroiidrac-v'i van
de Mi jksuniversiteit Cironinsen), de ASVA (Amc.terd.?.ra), de Unift van Studenten (USH) uit Nijmegen en ds Ü3H. In een manifest "Arbeiders en studenten één front", hebben de studentenorcanisaties
aangekondigd.

Fropria Cures
Üp J oktober .1,1. is een nieuw A3VA~be6tuur geïnstalleerd. De samonsteilin^ ±K ale volgt t
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Opjm. 'f van de huidige bestuursleden namen deel aan de bezetting van
hot Maegdenhuin in mei 1S'$9»
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ASVA; actie rnet staf
Ondanks de kritiek die de ASVA heeft op het voorstel van de wetenschappelijke staf t.a.v. de bestuursstructuur van de universiteit, zal
zij samen met de etaf ageren tegen het voorstel
. Dat is
het belangrijkste resultaat van de algemene ledenvergadering van de
ASVA op 25 september. Basis van de samenwerking ie dat beide geledingen
van mening zijn, dat voor een feitelijke democratisering van het topbestuur ncdig is, dat de universiteitsraad de hoogste beslissings-bevoegde
instantie v;ordt, dat het dagelijks bestuur slechts een uitvoerend orgaan wordt, door en uit de raad gekozen, en dat in die raad geen plaats
zal mogen uijn voor maatschappijvertegenwoordigers. De AüVA zal in de
komende tijd haar acties richten tegen het ontwerpen de
nota-Verin,r;,a, terwijl zij ook "met alle middelen" wil bevorderen dat
besluitvorming volgens het principe van "one-man-one-vote" zal plaats
vinden.
Forum over "3)ictstuur in het Vrije flesten''
Op 13 oktober a.s. organiseert de Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen ('31 B) een. forum met als onderwerp "Dictatuur in het
Vrije s/esten" (Griekenland, Spanje en Portugal).
Opm. De SJ heeft de aandacht van zijn leden op deze bijeenkomst gcvc-stigd met de toevoeging, dat het belangrijk was dat de discussie
die daar gevoerd zou worden, over de MAVO zou gaan.
Actie van de Anisterfla.mGe "SDS11
De Stroming Democratische Studenten (SDS) in Amsterdam heeft een brochure uitgegeven waarin uit de doeken wordt gedaan wat zij wil en om
welke reden zij is opgericht.
Opm.1. De Amsterdamse SDS is ontstaan uit een groepje studenten dat
direct na de bezetting van het Maagdenhuis het initiatief na'n
tot een handtekeningenactie tegen de bezetting als middel.

De BVD (Bond v. Dienstweigeraars) en de NAVO
Dit bulletin kondigt een NAVO-brochure aan, die over twee weken zal
uitkomen. Voorts wordt een extra NAVO-nummer van "De Passieffist" in
het vooruitzicht gesteld. Er worden, ter voorbereiding vun het international» anti-NAVO-con^res dat in november te Amsterdam zal worden gehouden aan alle afdelingen acties gevraagd, waarover men contact kan
opnemen pscst
en
.
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Bezetters VU-Provisoriuia willen collectief proces
Medegedeeld wordt dat de VU-bezetters voorlopig enkele richtlijnen
hebben vastgesteld, volgens welke zij hun zaken zullen verdedigen.
Zo willen zij een aanvraag indienen om collectief terecht te staan.
Kocht dit verzoek niet worden ingewilligd, dan sullen de bezetters
collectief weigeren aan liet proces deel te nemen. Bovendien overwegen
de bezetters een tegentribunaal te organiseren in de vorm van een
"juridische kermis"
De situatio in Leiden
De Algemene Leidse Studentenvereniging (ALSV) is toe aan haar jaarlijkse bestuurswisseling. Aangezien men echter van mening is dat het
"studentenparlementarisme" een achterhaalde zaak is, wil men geen
bestuursverkieuingen meer houden maar roept men sollicitanten op voor
de bestuursfuncties. Het nieuwe bestuur zal zichzelf dan selecteren
tijdens een tiiscussieweekend waarop de candidaten hun ideeën met
elkaar kunnen vergelijken (!).
Conflict in de Tilburgse studentenraad
Br is een conflict ontstaan in de Tilburgse studentenraad (TSR),
waarin met elf tegen acht stemmen een motie van wantrouwen is aangenomen tegen het bestuur van de Algemene Tilburgse Studentenorganisatie
(ATSO). De ^oor-stemmen waren afkomstig van het Nederlands Sbudenteaaccoord en 'de Appèlgroep. !3ij beide laatste "roepen bestaat al geruime
tijd bezwaar tegen het beleid van het ATSC-b^stuur dat in handen iy
van SVB'ers (de tegen-stemmerG van de motie). Onmiddellijk nadat «e
motie was aangenomen sloot de voorzitter
(een SVB-l'i^imr)
de vergadering en kondigde nieuwe verkiezingen aan. De niet-SV3'err>
hebben daarop de raad van beroep om een uitspraak gevraagd. Zij wensen
(in de meerderheid zijnde) het huidige ATüO-beetuur door een ander te
vervangen. Tenslotte hebben zij de voorzitter van de structuurttOTimiscie
meegedeeld dat de huidige vijf studentenafgevaardigden niet langer het
vertrouwen hebben van de meerderheid van de raad.
Utrechtse studenten verdeeld over actie
Op een op 7 oktober gehouden algemene vergadering van de Utrechtse
Studenten Faculteiten bleek dat de meningen over de juistheid van
de op maandag 6 oktober j.l. gevoerde protestacties sterk uiteen
liepen.

