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Franse atudentenleider ijvert voor internationaler internat
llen wordtassemblee waar voorbereidingen getroffen gullen worden Toor

revolutionair» strijd van studenten en arbeiders

Tijdens een vergadering van de studentenbeweging in Florence
op 9 juli 1968, pleitte de waarnemend voorzitter van de Franse
nationale studentenunie (UNEF), , voor de mo-
gelijkheid om de revolutionaire beweging in de kapitalistische
landen uit te breiden en zich voor te bereiden op een revolu-
tionaire strijd in het najaar, opdat de studenten- en arbeiders-
beweging op internationaal niveau eal kunnen aanvallen.

Bericht van
~33 "-1968

Opnieuw een seminar van de SVB

In de derde week van september a.s. is de SVB van plan opnieuw
een seminar te houden. Ditmaal aan de VU en verzorgd door de
Studentenraad van de Vu (SHVU). Zoals eerder gemeld, vond in
juli j.l. een dergelijk seminar plaats in Drienerlo.
Volgens ingewijden hebben deze bijeenkomsten ten doel kader
bijeen te brengen, waaruit personen gerecruteerd kunnen worden,
die actief kunnen zijn v.w«b. de te ondernemen acties in de
faculteiten. Volgens de SVB is alleen de Universiteit van Amster-
dam thans rijp voor bezetting. De overige instellingen van hoger
onderwijs nog niet. Mocht er evenwel in dit stadium een onpopu-
laire maatregel ten aanzien van de studenten genomen worden, dan
is men van plan toch ook buiten Amsterdam over te gaan tot het
bezetten van universiteiten.
Opa.: In het SVB-Bulletin van 7 augustus J.l. werd meegedeeld,

dat bij voldoende enthousiasme van de afdelingen, in sep-
tember a.s. weer een seminar gehouden zou worden* Daar zou
dan gestart worden met een meer uitgebreide bespreking van
de ideeën van prof. Posthumus en in het algemeen van de
herstructurering van bet wetenschappelijk onderwijs.
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Ook de grondraad van Tilburg een BVB-bestuur?

Vernomen werd, dat de grondraad van de Economische Hogeschool in
Tilburg (sATSO) in september a.s. een bestuur zal krijgen dat
geheel uit SVB'era gaat bestaan.
Opm.; Dat zou dan de vierde universiteit zijn, «aar de SVB de

meerderheid heeft in het grondraadsbeatuur. De andere zijn
die van de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit
aldaar en de Universiteit van Nijmegen.

SVB-kameraetie

De SVB is bezig met een groots opgezette actie om kamers voor
studenten te verkrijgen. Mocht deze actie niet slagen, dan zal dit
worden uitgebuit en gebruikt worden als een nieuw punt van conflict
net de overheid.

Activiteiten studenten tegen de plaatsingsaoeilijkheden in de
medische faculteiten

De communistisch georiënteerde studentenvereniging "Perikles" heeft
in een brief aan de Minister van Onderwijs en Wetenschappen,
stelling genomen tegen de blijkens verschillende berichten be-
staande voornemens, aan de medische faculteiten over te gaan tot
vergelijkende examens na het eerste studiejaar. Volgens "Perikles"
moet de politiek ten aanzien van de medische faculteiten fundamen-
teel gewijzigd worden. Zo zouden van de begroting in september a.s.
extra financiële middelen ter beschikking moeten worden gesteld
voor de vorming van twee nieuwe medische faculteiten.
Opm»; Zoals bekend is de communist lid van het NSR

(SVB)-bestuur. Hij maalkt ook deel uit van het bestuur van
"Ferikles".

In een artikel in "De Nieuwe Linie" van 1? augustus j.l. schreef
ook over de plaatsingsmoeilijkheden. Dit artikel

eindigde met de volgende zinnen: "De discussies n.a.v. de moeilijk-
heden in de medische faculteiten zullen wel weer hoog oplaaien.
Het lijkt niet onwaarschijnlijk, dat de studenten een fikse actie
tegen de slechte toestanden zullen ondernemen".

Persbericht
22-8-1968

NSR wil stopzetting activiteiten van de Academische Raad (AR)

In een brief aan het Ministerie van Onderwijs heeft de NSR
medegedeeld, dat de Academische Baad zijn activiteiten behoort
te staken. De NSR spreekt over een "loochening van de gebeurte-
nissen van het voorjaar", indien de AR toch zou blijven functio-
neren. Gezegd wordt, dat het principieel onjuist is de discussies
over de vernieuwing van de structuur der universiteit verder door
een dergelijke omstreden instantie te laten leiden. Volgens de
NSR moeten de studenten, hoogleraren en leden van het universitair
personeel zelf de problemen van een nieuwe bestuursvorm oplossen.
In de brief wordt een discussie-dag hiervoor in het vooruitzicht
gesteld, nl. 21 september.
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Opm.«_;_ Des* dag valt na Prinsjesdag. Het zou niet verbazen indien
dat met opeet ia gedaan. Oe studenten (en de NSR-SVB) hopen
dan iets meer te weten over de plannen van het ministerie
v.w.b. de herstructurering.

Stencil SVB-verklaring inzake Tajechoslowakije
d.d. 27-8-1968 Alhoewel in deze verklaring wordt geprotesteerd tegen het militair

ingrijpen in Tajechoslowakije, wordt daarin ook gezegd, dat de
Westerse politiek en de NAVO indirect mede schuldig zijn aan de Rus-
sische interventie. Dat was, aldus de verklaring, immers mogelijk
door het Warschaupakt, dat ontstond als gevolg van de oprichting
van de NAVO. Gezegd wordt voorts, dat zij die pleiten voor een
versterking van de NAVO de angst van het Oosten voor het Westen in
de hand werken en dan ook een verstrakking van het Warschaupakt
bevorderen. De verklaring besluit met de volgende zinsneden: "De
SVB meent daarom, dat het verlangen van het Tsjechische volk naar
vrijheid, het meest gediend is met het streven naar militaire ont-
spanning. De SVB stelt daarom tegenover het huidige geroep om de
NAVO te versterken, haar streven om door middel van acties en dis-
cussies het bestaan van een evenwicht, gebaseerd op militaire kracht
en anti-communisme, en het bestaan van de NAVO, tot een einde te
brengen."
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