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In aansluiting op een op 30 en 31 mei 1970 gehouden seminar in het
Sociologisch Instituut van de UvA, vindt op 13 en 1*f juni a.s.
een tweede seminar plaats. De doelstelling van het eerste semirtar was:
1» gemeenschappelijke evaluatie van de acties van de afgelopen maan~
den; ontwikkeling van kritiek en zelfkritiek}
2. opstelling van een programma voor de komende maanden; planning van
campagnes; voorbereiding van de politieke discussie daarover; coördinatie van f&culteitsgroepen; debat over opvang eerstejaars;
3. doorbreking van het uiveau-verechil tussen faculteitsgroapou en centrale groepen; organisatie van de beweging; voorbereiding van campagnes van de gehele studentenbeweging: buiten-universitaire praxis x*e.n
basisgroepen; ontwikkeling van de studentenbeweging tot een
tische organisatie.
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"De Vliegende
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Op het (tweede) seminar zullen definitieve besluiten genomen moeten
worden over organisatie en campagnes. Voorts zal ge&proken worden
over voortzetting van de discussies over "de klassenoppositie van da
wetenschappelijke int-slligensia" en de voortzetting van de studentenbeweging. Ook koruen de theoretische en practische voorbereiding van
de zoaeruniversiteit aan de orde en sullen afspraken worden gcsir.-sikl-. vc
"het voorbereidende werk in juli".
De zomeruniversiteit wordt gehouden van ca 5 augustus totfc'.^inseptember. Ook v/orden de studenten opgeroepen om begin augustxis mee t s helper
aan de voorbereiding van de najaarscarapagne,

Idem

Karl HARX Groep (KKG)
Deze groep KOU zijn ontstaan uit de winteruniversiteit (Opm. rond de
jaarv/isseling aan de UvA gehouden) om te voldoen aar; de behoefte aan
meer georganiseerde politieke discussie, onderzoek sn strategie-ontwikkeling. Vroeger heette deze groep de "Karl MAHX-funklub". l)c KKü
"moet beetaan uit een afvaardiging van de socialistische groepen in
de faculteiten en aal haar kritische vrijblijvendheid omzetten in
controloerbax'e activiteiten in dienst van het ontwikkelingsniveau van
de bewegiup;". "Geen particularistische bespiegelingen aondex- gevolgen,
maar op actievoorbereiding en organisatie-versteviging gerichts
research." Voorgesteld wordt (in bet programma van de beide seminare)
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om de KMG te belasten, met de voorbereiding van de zomeruniversitö5.t- en
met de redactie van "De Vliegende Tering",
Opm. Dit blad dat zich oorspronkelijk het informatiebulletin voor
de Amsterdamse buitenparlementaire oppositie noemde, heeft nu
als ondertitel: Strijdblad van de Amsterdamse Socialistische
Studentenbeweging.
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Brief van. ASVA-bestuur aan hoogleraren üvA
De ASVA heeft zich in een brief gewend tot alle hoogleraren van de Amsterdamse universiteit en is bedoeld als antwoord op de door prof.
aan alle leden van de universitaire gemeenschap verzonden
circulaires, die, aldus het partijdagblad, een aanval behelzen op de
deraocratiseringsbev/eging van stafleden en studenten.
In deze brief komt o.m, de volgende passage voor: "De ASVA wil er bij
op aandringen een senaatsvergadering te eisen, waarin U Uw vertegenwoordiger, de rector-magnificus, op zijn minst ter verantwoording
roept. Het zou al een hele winst zijn als de universitaire gemeenschap
verdere huilerige enraeteen pseudo-wetenschappelijk sausje overgoten
brieven zou v/orden bespaard11, aldus de ASVA.
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Congres Alternatieve Sociale Faculteit (ASF)
Het congres van de ASF dat op 2, 3 en 4 juni j.l. in Tilburg is
gehouden (en niet van 1 tot 7 juni zoals was aangekondigd) trok ongeveer *fO belangstellenden, die opgesplist werden in twee groepen.
De ene helft hield zich bezig met de studie van de inhoud van de sociologie, de relatie met de heersende orde en de alternatieven, terwijl
de andere helft een studie maakte van het falen van het projectonderwijs.
Op de derde dag werd gemeenschappelijk vergaderd, waarbij behalve de
strategie ook de evaluatie van het besprokene van de beide voorafgaande dagen aan de orde kwam.
Hen is o.a. tot de volgende conclusie gekomen. De sociologen willen
zich in verhevigde mate moeten gaan bezig houden raet het maatschappelijke gebeuren en niet meer als voorheen de nadruk leggen op de evenementen op de hogeschool. De studentenoppositie is niet in staat de gowenste maatschappij-verandering te realiseren. Daarom moet men op directere manier in die maatschappij gaan werken, o.m. door informatie te
verschaffen over nationale en internationale vraagstukken,
een vooraanstaand studenten-activist, stelde in dit verband dat de tijcl
dat men via de studenten-oppositie probeerde een democratisch eiland
in de autoritaire maatschappij te vormen, voorbij was.
De aanwezigen besloten een soort alarmbrigade op te richten. Deze
brigade zal aanvankelijk studiegroep zijn en bestaan uit het grootste
deel van de aanwezigen op dit congres. Naderhand moet de brigade ingeschakeld kunnen worden bij verschillende activiteiten. Allereerst zal
de brigade zich bezighouden met de problematiek van de ïilburgse
textielindustrie, aldus een voorstel van
, eveneens een
belangrijke Tilburgse studentenactivist. Men zou op die manier een acti>
zoals de strokartonstaking of een VMF-toestand kunnen creeëren.

