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Datum landelijke studentenraanifestatie nu definitief vastgesteld
De datum voor de landelijke studentenmanifestatie is nu blijkbaar
definitief vastgesteld. De demonstratie wordt op 15 maart a. s. in
Den Haag gehouden. Met de Haagse politie is gesproken over de route
en met de NS zijn onderhandelingen gevoerd over het vervoer.
(Bericht van 6-3-1973.)
Volgens een bericht van het Landelijk Overlegorgaan van Grondf aadsbesturen (LOG) vil deze organisatie de demonstratie maken tot een
sluitstuk van de acties tegen de boycotmaatregelen voor dit studiejaar. Het LOQ hoopt op. medewerking van wetenschappelijk en technischadministratief personeel.
(Persberichten 1-3-1973.)
u
Vernomen is dat het LOG vergunning heeft aangevraagd voor de demonstratie van 1^ maart a. s. Hen wil om 13*00 uur verzamelen aan de
Boorlaan/Halieveld en daar tot 1^.OO uur een meeting houden. Vervolgens vertrekt men naar het ministerie van 0.& W. en dan via een vrij
lange route (o. a. via de Dr. Kuyper straat» Mauritskade, Ho ge wal,
Prinsessewal, Torenstraat, Grote Marktstraat, Spui en Hofweg) naar
het Binnenhof. Het LOG hoopt op een deelname van ca 10.000 personen.
(Bericht van 8-3-1973.)
Activiteit ASVA op 8 maart 1973
De Algemene Studentenvereniging Amsterdam (ASVA) houdt op 8 maart
's middags op 16.00 uur een meeting in de Oudemexnhuispoort, samen
met de ABVA (Algemene Bond van Ambtenaren) en de VAVVO (Vereniging
van Academici bij het Wetenschappelijk Onderwijs). De vergadering
wordt gevolgd door een demonstratieve optocht die om 17.^5 uu** start
naar een vergadering van de universiteitsraad (UR) die in het Maagdenhuis wordt .gehouden. (Bericht van 7-3-1973»)
ASVA doet mee aan de verkiezingen voor de ÜR
De ASVA heeft besloten mee te doen aan de verkiezingen voor de UR.
hoopt dat de VA WO haar zal steunen. Wel is de ASVA bang dat een
aantal wetenschappelijke medewerkers van de VA WO naar de groep
"Amsterdamse Universitaire Belangen" (AUB) zal overgaan.
(Bericht van 23-2-1 973-)
Opm. : De AUB werd onlangs opgericht. De groep is van mening dat de UR
in een aantal opzichten slecht functioneert. De groep die voor
het wetenschappelijk corps aan de verkiezingen wil deelnemen,
wil een positieve beleidsvisie op de toekomst en zoekt het
slechte functioneren ten dele in het feit dat "veel leden van
de UB verkozen zijn op een veel te uitvoerig en ideologisch
programma". Een Oproep van de groep werd inmiddels onderschreven door 80 hoogleraren, lectoren en wetenschappelijke medewerkers. (Persbericht van 2^-2-1973.)
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Selecteert

studenten die lid willen worden van de CPN?

In Amsterdamse studentenkringen doet het bericht de ronde dat
studenten die lid willen worden van de CPN, selecteert. Een
voorbeeld daarvan zou zijn
, die zich aanmeldde als lid
van de partij en die tot nu toe niet werd geaccepteerd.
Bij de recente bezetting van het Maupoleum zou
zich geweldig
hebben "uitgesloofd". (Bericht van 2-3-1973.)

Congres Socialistische Economen Groep (SBG) medio 1973

Volgens een bericht in "Folia Civitatis", het weekblad van de Civitas
Academica van de UvA zal een comité bestaande uit leden van de Actiegroep Economen van de UvA tussen januari en april 1973 net steun van
twee andere studentenfracties in de faculteitsraad een serie lezingen
organiseren van marxistische economen.
Daarvoor zijn de volgende personen uitgenodigd:
, die zal spreken over de crisistheorie;
over monopoliekapitalisme en de staat,
over de overgang tussen kapitalisme en socialisme,
over werkloosheid en
over imperialisme.
De serie lezingen wordt georganiseerd om een opening te maken naar een
actie van de studenten tot de instelling van een leerstoel marxistische economie, aangezien de economische faculteit volgens hen niet
beschikt over goed geschoolde marxistische economen. Dan pas zou de
economie-student in aanraking kunnen komen met een totaal analyse van
economische en sociale processen en in staat worden gesteld om fundamentele kritiek uit te oefenen op de inhoud van de studie en tot een
beoordeling kunnen komen van de relevantie van de stof.
Het organiserend comité heeft een kamer in het Maupoleum.
(Persbericht van 11-11-1973.)
Noot; Het is niet duidelijk of het hier om dezelfde zaak gaat of over
twee aparte initiatieven.
Socialistische Studentenbond-Amsterdam
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Noot: Het is nog niet duidelijk uit welke hoek deze nieuwe studentenclub komt. Gelet op het feit dat de eerste vergadering plaatsvond op het adres Bethaniënstraat 20 zou men kunnen veronderstellen, dat de Bedrijfsgroep Amsterdam (BGA) er bemoeienis
mee heeft. De BOA werd verra. in de eerste helft van 1971 opgericht door studenten voor een deel afkomstig uit de voormalige
SVB. Later traden ook leden van de Griekenlandwerkgroep in
Arasterdam toe, terwijl op een zeker moment ook bleek dat leidende figuren van de Bond v. Dienstplichtigen er bemoeienis
mee hadden. De BGA-leden kwamen tot de conclusie dat een oplossing van de problemen waarvoor de studentenbeweging zich geplaatst ziet, nie-t op de universiteit gevonden kan vorden.
Volgens de BGA kan het probleem van de strategie op de universiteit niet geïsoleerd opgelost worden maar moet deze benaderd»
worden vanuit de ontwikkeling van een algemene, de totale maatschappij omvattende strategie die voert naar de omverwerping
van de kapitalistische maatschappij.
Tijdelijke bezetting in Drienerlo ging niet door
Tijdens een op 16, 1? en 18 februari j.l. in Drienerlo gehouden
congres van de Studentenraad Drienerlo (TH-Twente), waren op de
laatste dag de meesten van de ca. 35 aanwezigen voor een tijdelijke
bezetting van het gebouw van Eestuur en Beheer, in het kader van
actie tegen de ƒ 1000,-.
De afgevaardigde van de SKD in het LOG,
deelde echter mee dat het LOG van mening was dat bezetting niet de aangewezen
weg tot protest was. Toen tevens bleek dat op de THT-campus valse
berichten waren verspreid waarin gezegd werd dat de congresgangers die dag tot bezetting zouden overgaan, waarop een 25-tal leden van
rechtse studentenverenigingen een tegenactie organiseerden, besloot
men af te zien van een bezetting. (Bericht van 27-2-1973»)
De tegenactie werd georganiseerd door leden van hockey- en roeiclub
Drienerlo. Het hockeysticks en drie schuimblussers bewapend vatten
zij post in het gebouw van de hoofdportier, van waaruit men een goed
uitzicht had op de voorkant van het B&B-gebouw. Anderen "kraakten"
het personeelspaviljoen, vanwaar de achterzijde van het gebouw geobserveerd kon v/orden. Het "beleg" duurde tot 12.00 uur 's avonds.
Op het campusterrein werd het bericht verspreid dat aan deze actie
ca. 100 rochtse studenten zouden deelnemen, die o.a. voorzien waren
van een spuitwagen en militaire gevechtspakken.
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