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Nieuw bestuur HSR (II)

Volgens van de Studentenraad
van de VU (SUVU), gaan (Tilburg.) en
(Eindhoven) de belangrijkste rol spelen in het nieuwe HSK-beetuur.
Ze zullen v/orden bijgestaan door en
en door grondraadsvertegenwoordisers (éSn uit elke groudraad), die
evenwel voor hun eigen grondraad blijven werken.
Opm, ; Hogelijk moot dit laatste gezien wordsn als een poging van do

NSR de grondradon beter in de hand te krijgen»

Standpunt USH t. a. v. NSR

Op een ledenvergadering van de Unie van Studenten te Hijnegen (USN)
op 23 maart is o. a. Gesproken over de problematiek van de grondrnden.
Er is daarbij onder meer geklaagd over hot feit, dat men niet tot de
gewenste eenheid in de standpuntbepaling kan komen. Een en ander ?,ou
hierdoor veroorzaakt worden, dat een groot deel van de studenten po-
litiek niet geïnteresseerd is en de politiek wél geïnteresseerden
vercchillende opvattingen huldigen (links-liberalen, anarchisten en
copiirmnisten). Door deze situatie, zo werd gesteld, ie het onmogelijk
een afvaardiging van Nijmegen naar de NSR te aenden, waarvan hot
boetuur zich toch £.1 te veel aanmatigende uitlatingen permitteert.
De NSll raag onder geen voorwaarde politieke criteria dicteren, aolang
de gewenste eenheid in de ^rondraden niet is gerealiseerd*
Ben voorstel in deze geest is door de Nijmeegsa vergadering na ampel
beraad unaniem aangenomen.
Opn. ; Dit standpunt van de Nijmoegse grondraad is interessant in

verband met het vorige bericht. Het is blijkbaar de bedoeling
dat vanuit Nijmegen voorshands niemand x,al toetreden tot ha t
NoR-bestuur»

ns.skairip in _!?yi.ener]lo

Over het seminar "de organisatie van de oppositie" op 10 en 11 april
j.l. tijdens het KStt-Paaskamp in ürienerlo gehouden, is het vol
vernouon»
Zowel op de eerste als op de tweade dag waren ca 100 personen aan-
wezig,

De plenaire vergaderingen stonden onder lei'lin̂  van de nieuwe ï!SP-
voorzitter

Het seminar v/erd beheerst door (ideologische? Lsgenstellin^öU tussen
cxanhsn^ers van opvattingen van reep. de 3Jo~cr en de
•8DG-er over samenvierking tusson atude^t^n. en ccmnunishcn.
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Het standpunt van (geen aansluiting bij de CP, maar
samen net communisten ognïëüw de positie van het gehele
proletariaat (d.w.2. hêtTraditionele proletariaat~plüa
academici, studenten, technologen etc.) in theorie en prak-
tijk gaan bepalen) werd vertolkt door en

2.

Sen tweede conflictpunt betrof de vraag, of HEGTIENs analyse van de
provo-beweging en Oranje Vrijstaat moest worden uitgegeven door de
Socialistische Uitgeverij Nijmegen (SUN), £_
Er zou als gevolg van een en ander sprake zijn geweest van een "drei-
gende scheuring" tussen de leiders van de studentonoppoeitie; deze
dreiging werd later evenwel afge'-vend.

Tijdens het seminar sprak HëGTI£N ook over de komende l mei-acties.
Hij pleitte ervoor deze acties vooral niet in chaos te laten ont-
aarden, maar tot een ordelijke demonstratie te komen van CPN er» stu-
denten. Hij kondigde voorts stakingen in de havens aan op en rond
l mei.

Op het programma van actie staan voorts:
bezetting van het Instituut voor de wetenschap der politicologie
(geen datum);
bezetting van het Psychologisch Laboratorium (geen datum);
bezetting van leegstaande '(dure) flats in de BijDnerraeer op 5 raei a.s.
Begrepen werd dat het in dit geval gaat om een actie van "Aktie '70"
(Oranje Vrijstaat) en mogelijk ook van de SJ (zie ook pag» 3)•

Bericht van

Bericht van SJ-aetios

De SJ in van plan op 5 mei een aantal nieuwe (dure) flats te gann
bezetten en wil proberen daarvoor ook Oranje Vrijstaat te interes-
seren (die het tot nu toe vooral op oude panden voorzien heeft).

wel door de Socialistische Uitgeverij Amsterdam (3iïA),
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Volgens een recente mededeling zal de SJ-Amsterdam binnenkort een
"groot voorjaarsoffensief openen tegen de gevestigde orde en haar
handlangers1! te weten:
21 april: een actie i.v.m* een bijeenkomst van het Griekenlandcomité

in de \Vesterkerk,
1 mei : een actie in samenwerking niet Dolle Mina (?),
4 mei : demonstraties bij de "dokwerker" en op de Dam» samen met

een Vietnamcomite,
5 mei : ?
Voorts zijn er plannen voor een actiegroep "Woep, ik sta op de
stoep" (?) en zal afdeling Oost van de SJ kazerne-acties gaan voeren,
eventueel raot hulp van buiten de afdeling.

Miklós RACZ als ideoloofc achter de Actiegroep Dolle Mina

Volgens drs Mikloa RAGZ, vorig jaar aan de universiteit van Amsterdars
afgestudeerd als politicoloog en één der ideologen achter de Actie-
groep Dolle Mina, is deze groep een linksgerichte beweging ook al
bestaan er in de groep verschillende stromingen. Volgens SACZ, 002
ex-Hongaar, die in 1956 zijn land verliet, moet er strijd gevoerd
worden tegen de inrichting van de Nederlandse samenleving, tegen de
klassenstructuur. Dat moet in elk geval gebeuren door zoveel Mogelijk
mensen politiek bewust te maken, voorts door politieke partijen
onder druk te zetten* Indien de eisen redelijk geformuleerd worden,
waardoor mensen worden overtuigd, dan is het in het belang van de
politieke partijen daar rekening mee te houden, aangezien het hun
toch immers hoofdzakelijk is te doen ora het verkrijgen van zoveel
mogelijk stemmen.

De beginselverklaring die aan het congres van de Dolle Mina's is
voorgelegd, is door BACZ opgesteld.
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Brochure NliiSBIC en Onderwijsfront inzake de FAO

De N3GBIC, het Onderwijsfront en enkele buitenland-werkgroepen heb-
ben t.g.v, het komende FAO-jongerencongres een brochure uitgegeven
getiteld "De FAO in dienst van de uitbuiting". De FAO (voedsel- en
landbouworganisatie van de UNO) aldus de brochure, houdt de schijn
op èeft onafhankelijke, niet-politieke organisatie te zijn. Dit imepe
wordt door de samenstellers "afdoende doorgeprikt". Kort en bondig
wordt gezagd dat de FAO niets doet aan de sociale structuur in de
onderoatv/ikkelde landen en dat de organisatie niets wil weten van de
"rode revolutie".
Het jongerenvoedselcongres op 11 april in Amsterdam gehouden heeft
van de FAO geëist dat op het tweede wereldvoedselcongres van 1h~
30 juni a.s. in Den Haag, ook vertegenwoordigers worden toegelaten
van bevrijdingsbewegingen in ontwikkelingslanden en vertegenwoordi-
gers van landen als China en de D1)H, die geen lid van de UK O aijn.
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Organisaties die uitgenodigd zenden moeten worden, zijn volgens de
jongeren o.a. de bevrijdingsbewegingen in Afrika, de Black Panthers
en de Vietcong» Als de FAO het huidige deelnemersaantal niet kan
uitbreiden, is de Nederlandse jeugd bereid kQ van de haar toegewezen
80 plaatsen hiervoor beschikbaar te stellen.
De vertegenwoordigers van de Nederlandse jeugd naar dit congres
hebben een reeks eisen meegekregen, die aij het congres moeten
voorleggen. Mocht hun invloed te gering blijken of mocht het congres
de jongeren te weinig serieus nemen, dan zullen aij overwegen een
tegenconjjres te organiseren.

Het 2e congres van de Bond voor WetenschappelijkeArbeiders

Aan het slot van het 2e BV<A-congres, op 11 en 12 april gehouden,
is besloten op alle universiteiten en hogescholen actie te gaan
voeron tegen het wetsontwerp VSHJNGA. De BV.A sluit zich hiermee
aan bij het actiecomité dat is opgericht door enkele leden van het
wetenschappelijk corps van de UvA.
Over dit congres is nog het volgende vernomen: In totaal werd het
congres dat onder leiding stond van , bijgewoond
door ca 200 personen (meest leden).
Zaterdagavond waren er echter een 50 personen; zondagochtend zo
weinig dat er op dat moment van een congres eigenlijk niet gesproken
kon worden.
Zondagmiddag werd de vraag aan de orde gesteld of de B'vVA volgens
streng socialistische principes moest gaan werken. De aanwezigen
kwamen daar niet uit. stelde vast, dat men zal raoeten
accepteren dat er verschillende strategieën naast elkaar zullen blij-
ven bestaan» Uitgangspunt moest evenwel blijven dat het kapitalisme
een verderfelijke zaak is, die moet worden afgebroken.
Het congree nam één resolu'tie aan, waarin scherp stelling werd geno-
men tegen de "kapitalistische putsch" in het Moerdijkgebied door
de Shell» Deze kwestie krijgt de hoogste prioriteit.
Ook werd bekend dat het zgn. Aluminiuracomité, opgericht door één der
initiatiefnemers van de BwA, Dr Ir ., verbreed zal worden
tot een algemeen industrialisatiecomité.


