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ASVA-acties

De Algemene Studentenvereniging Amsterdam(ASVA) heeft besloten uit de
zgn. 1000 gulden-groep een dagelijkse leiding te kiezen, die belast
is met de uitvoering van de te ondernemen acties. Van deze leiding
maken deel uit: drie huidige bestuursleden van de ASVA (waaronder de
voorzitter), voorts de ex-voorzitter en vier leden van de beleidsraad.
Naar verluidt zijn drie van hen lid van de CPN.

In ift een dezer dagen uitgegeven "bericht" deelt de dagelijkse leiding
o.m. het volgende mede:
- er wordt een informatiebulletin samengesteld dat met steeds groter
frequentie verspreid moet worden. De informatie zal bestaan uit losse
berichten met betrekking tot de 1000 gulden collegegeldverhoging:
aankondigingen van vergaderingen in faculteiten, uitspraken van bestu-
ren, politici etc. De naam van de krant zal zijn "1000 ballen-krant".
De verspreiding zal gebeuren door de faculteitsgroepen.

- Het comité van candidaat-assistenten (die door de invoering van het
verhoogde collegeld in hun inkomen worden getroffen) heeft een nog
niet nader bekend gemaakt initiatief ontwikkeld.

- Op iedere vergadering moet voortaan gecollecteerd worden voor de ASVA
activiteiten. Het resultaat bij twee reeds gehouden vergaderingen be-
droeg Fl.JfOO,- .

- Van 20 maart t/m 23 maart gaat een propaganda-karavaan de gebouwen vai
de universiteiten langs. Deze karavaan zal bestaan uit ca 20 personen
met een geluidswagen. £r zal gewerkt worden met megafoons, spandoeken,
collectebussen, sandwichborden en pamfletten. Op 20 maart gaat de ka-
ravaan naar de Zilverberg(studentenflat van de UvA), disndagavond 21
maart naar Uilenstede (studentenflats van de VU) waarvoor samengwerkt
moet worden met de studentenraad van de VU(SRVU).
Tijdens deze tocht moet zoveel mogelijk stampij gemaakt worden, gevolgi
door protestvergaderingen in cantines etc. Op deze vergaderingen moet
een goede megafoon-spreker het woord voeren, moeten pamfletten worden
rondgedeeld en gecollecteerd worden. De karavaan gaat op deze wijze
alle univericteitsgebouwen af. Ket is de bedoeling dat zoveel mogelijk
auto's en brormers meerijden, beplakt met spandoeken, affiches e.d.
Alle faculteitsgroepen moeten mensen leveren voor deze activiteiten.
Groepen die zulks niet doen zullen door de dagelijkse leiding "be-
etraft" worden. "De 1000 ballen-campagne is de belangrijkste die we
ooit gehouden hebben!".

- Voor de 2J>e maart wordt een demonstratie voorbereid, ̂ e karavaan moet
er tevens toe dienen orn de krappe voorbereidingstijd te compenseren.
Deze demonstratie wordt als volgt georganiseerd: vanaf het Roeters-
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eiland vertrekt een demonstratie naar de Aula *), die onderweg de psy-
chologen oppikt. Een andere demonstratie gaat vanaf de Oude ï.anhuis-
poort langs de sociologen, andragogen etc. Overal worden zoveel moge-
lijk mennen uit de faculteiten gehaald. De te houden faculteitsverga-
deringen worden zó geplaqd, dat deze afgelopen zijn als de denonstrati

' langs kont. ̂ eide demonstraties voegen zich in de (buurt van de)
Utrechtsestraat bij een demonstratie van medicijnen-studenten.

- Voorts is het de bedoeling schablonen te vervaaidigen waarmee in groot
tempo gekalkt kan worden.

Bestuursgebouw Nijmeegse universiteit voor een dag__bezet

Persbericht Ca 150 studenten van de Karxistisch-Leninistische Studentenbond(KLS)
17 maart hebben op 16 maart voor één dag het bestuursgebouw van de Nijmeegse

universiteit bezet. De bezetting was bedoeld als een protest tegen wat
de KLS noemt de politieke censuur op socialistische propaganda.
üe moeilijkheden ontstonden enige dagen tevoren toen een oproep voor
een openbare discussie-avond van deze studenten-organisatie in het ge-

~ bouw van de wiskunde-faculteit opgehangen, door een hoogleraar werd
verwijderd.
Koot: üe "150 studenten" bestonden vermoedelijk uit een kern van KLS-
"""""""" leden en een aantal sympathisanten.

Deze actie van de Ï-1LS werd wellicht mogelijk gemaakt door de nog
steeds voortdurende venfeeldheid onder de Nijmeegse studenten, die
reeds sinds het voorjaar van 1971 bestaat.

*) Daar vindt de reeds eerder aangekondigde centrale meeting plaats
van ASVA en SRVU. Volgens een mededeling van ASVA-vcorzitter Gerrit
SALJ3MIHK op de bijeenkomst van 9 maart j.l., zal op de vergadering
van de 23ste. indien niet is ingegaan op de op 9 maart gestelde ei-
sen, gesproken worden over eventuele hardere acties, zoals college-
stakingen.


