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Activiteiten centraal bestuur wetenschappelijke staf Amsterdam
Het centraal bestuur van de wetenschappelijke staf van de UvA
heeft op 13 mei j. l, besloten het initiatief te nemen tot een
petitie tegen het interim-structuur-ontwerp dat curatoren onlangs aan B. en W. hebben overhandigd. Het stafbestuur zie.t
dit als "een laatete poging" om de universiteitsbevolking te
mobiliseren tegen een structuur waarin de universiteitsraad
niet het hoogste- orgaan is.
Voortc is het stafbestuur van plan ora onr. week voordat het curatorenplan in de gemeenteraad wordt behandeld, een .massale
optocht naar het stadhuis te organiseren om de raadsleden te
bewegen geen goedkeuring aan het plan te geven.
De ASVA heeft inmiddels steun toegezegd; met andere geledingen
wordt nog overlegd, ook met enige hoogleraren.
gen aantal waarschuwingj3be_yLett_iiig_eti?.
Tijdens de algemene universitaire protfest-vergadering op 1J5 mei
j.l. in Amsterdaa (zie ook bulletin nc. M d. d. l'i mei j.l.
pag. J5) voorspelde
, aaaicosiend ASVA-voorJiitater,
dat er nog een aantal waarechuwingsbezettingen zullen vulgoü.
Studentenactivist
noemde o, a. de na afloop V.IT.
de vergadering te organiseren demonstratie naar hot Maagdenhuie
"voer de deelnemers een teken van bereidheid deel te nsmea u?m
de door hem voorspelde langdurige strijd",
Optn. : Het bericht in Folia Civitstxa spreekt over een deeliion>ort
aantal van 1000, terwijl persberichten het aantal dc.-uosstranten op ca 500 schatten...
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Utrechts congres over da atrat.epie van c'o
De USF (Utrochtse Studenten Faculteiten) organiseert op 28» 29
en jJO mei een conferentie ov*r de strategie van da
oppositie. De bedoeling is dat de<&o conferentie "een
zal zijn voor de verdere inhoudelijke oppositionele
in de faculteiten".
Bovendien wil men ssn organisatorische vorm vinden voor oen duidelijke continuering ven de oppositie on plaatselijk niveau*
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Qeen studenten in miiverf.5.teitsraa.i in Nijnegea
De Nijneegse univex'sitei c heeft; op 26 mei haar uni.vei*site:lteraad gekozen. Deze verkiezingen ai ju door de vfcudentar. vrijwel
genegeerd ir,et aio resultaat dat er geer. onkele student in tóe
rae.<3 komt.
Br kon slechts in drie van de acht faculteiten gestemd worden,
omdat zich in vijf faculteiten geen studenten can<Jid&at ge F-teil d
hadd.eu. In deze drie faculteiten ia slechts door 5);' van Ü.K
studenten gestemd, zodat het quoruct niet gehaaj.d -vsra. Dt« universiteitsraad xal nu bestaan uit dertien hoogleraren en lectoren, dertien stafleden en twaalf leden van het overig p&rsoac-el.

- 2Naar aanleiding van deze verkiezingsuitslag heeft de Unie van
Studenten te Nijmegen (USN) verklaard, dat zij deze universiteitsraad niet zal erkennen en evenmin de besluiten van dit
college, dat niets met democratie te maken heeft en door de
USN vergeleken wordt met een ondernemingsraad van een bedrijf^
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Oprichting Unie van Studenten aan Pedagogische Academies (USPA)
Op een congres in Utrecht is op 20 mei j.l. de USPA opgericht»
De initiatiefnemers vinden, dat de al bestaande USüOP bij aJ'le
pogingen de maatschappij te veranderen, te weinig aandacht heeft
voor het werk op de pedagogische academies zelf. De USPA v/il
in de eerste plaats de belangen van de studenten aan deze academies behartigen en een bijdrage leveren aan de reorganisatie
van het onderwijs.
Tijdens het congres zei de voorlopige voorzitter
dat de tegenwoordige onderwijzers-opleiding steeds minder
te maken heeft met de werkelijke onderwijspraktijk.
Op het oprichtingscongres waren van elk der 96 pedagogische
academies in Nederland twee studenten en één docent uitgenodigd.
Aanwezig waren 50 studenten van dertig scholen en eon aantal
leraren. De USPA is van plan aan het begin van de nieuwe cursus
een tweede congres te houden.
Opm.; Het is mogelijk dat de USPA de organisatie is waarvan spra"""""
ke was in januari 1970 die opgericht zou worden om te
streven naar onderwijsvernieuwing zonder inmenging van organisaties als de NSK, het Onderwijsfront, de ASVA en de S.
W.'0-oommissie wil strafrecht-beleid onderzoeken
Het bestuur van het Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers
(VuO) heeft zijn verontrusting uitgesproken over de vervolging
en veroordeling van jonge meneen wegens handelingen die direct
of indirect een protest inhouden tegen vormen van "materieel"
onrecht in de huidige samenleving. Dit is voor het VWO-beetuur
aanleiding geweest een commissie te formeren die zich gaat
verdiepen in politiële en justitiële documentatie. Onderzoek
zal worden verricht naar wat bij benoemingen ea ia andere situaties waarin een "maatschappelijke beoordeling" van mensen plaats'
viadt de functies aijn van de bestaande documentatie-systemen.
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Interview met

van de "witte" BVD

In een interview met
aan de vooravond van het congres
van de Bond voor DienstweigeraarG dat op 23 mei j.l. in Utrecht
werd gehouden, deelde deze "witte" BVD-bestuurder o.m. het volgende mee.
Het leger vervult een rol in het ondemocratisch houden vaa de
maatschappij. Soldaten moeten erop bedacht zijn zich tegenovar
het leger op te stellen, bepaalde orders niet op te volgen.
Wanneer de Maagdenhuisbezetting verder uit de hand was gelopen
(Opm. betrokkene nam aan die bezetting deel) en hier toestanden
waren ontstaan zoals in Frankrijk in mei 1968, dan was het leger
ingezet. Op dat moment moeten de soldaten weten waarvoor ze
worden gebruikt. Ze moeten leren muiten.
Tot nu toa hebben, we allerlei individuele acties gezien. Dio
jongens vallen op an kunnen gepakt worden. Daarom willen wij
geen opvallende, individuele daden meer, naar groepsverzet, xoalc
in £riBölo waar Ï'f3 eoldaten eon brief schreven waarin zij hun
individuele verantwoordelijkheid opeisten in een oorlogssituatie.

Met zo'n groep eta je veel sterker.
De BVD heeft dit idee het afgelopen jaar al uitgedragen onder de
nieuwe dienstplichtigen, de scholieren, maar dat bleek geen
succes» Zij hebben in de eerste plaats te maken met hun eigen
strijd tegen het autoritaire karakter van het onderwijs. Wij
zien daar geen taak'meer liggen* Maar we steunen wel het onder-wijsfront, want kritische leerlingen zijn later kritische soldaten.
Opm.; Bekend v/er d dat
(in het NSR-bentuur
belast met het Onderwijsfront) de leiding zou hebben
van de discussies* op dit BVD-congres, dat inmiddels
besloot de naam te wijzigen in Bond voor Dienstplichtigen.

