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ASVA dreigt met staking 

Ex.no • .2-

Stg. GEHE\f\A 

*) De Algemene Studentenvereniging Amsterdam (ASVA) heeft het curatorium 
van de Amsterdamse universiteit een aantal vragen gezonden over de 
democratisering binnen de universiteit. De ASVA verlangt daarop 
spoedig antwoord. Als het antwoord niet bevredigend is, zal voor 4 
november (de dag waarop in de Kamer de nota-Verin(Sa wordt behandeld) 
een studentenstaking voor Amsterdam worden uitgeroepen. VolgenH de 
ASVA zou de tijd om een landelijke collegestaking te orga11iseren te 
kort zijn. Wel is het niet onmogel�_jk dat andere univer3lteitssteden 
spontaan de staking zullen overnemen. Ook wordt het, aldus de ASVA, 
niet onmogelijk geacht dat de wetenschappelijke staf in Amsterdam aan 
de staking zal deelnemen • 
.2.J?!!!..:..: De studentenvereniging wil o.m. weten of het curatorium zich 

ermee kan verenigen, dat de universiteitsraad de facto het 
hoogste bestuursorgaan van de universiteit wordt. 

ASVA wil �r faculteit verkiezinsen 

*) De ASVA wil binnen enkele maanden faculteitsgewijs verkiezingen houder 
waarbij het hoger beroepsonderwijs op voet van gelijkheid betrokken 
zal worden. De op deze wijze tot stand gekomen instantie zal de stra
tegie van de studeuten il!. de diverse faculi;eit;en en in he-:, HDC moeten 
co:�rà.inr�ren

t 
z�dat ten opzicJ1t:.� ,ra:1 c!f: uuiver!3:i.·t;:, .. Lre en ö.�1d�1:e ttUtül'� ..

teiten een consequente politiek kan worden gevoerd.., liiertoe ht�bl.wn è.e 
studenten tijdens een op 3 oktober j.l. gehouden vergadering van de 
ASVA-·J.edenraad (=e;rondraad v"rn de Universiteit van Amste!'dara) t.,e,'::ïlotar, 
De voorzitter van de ASVA, Johan Middcndorp

t 
heeft aangekondigd te 

zullen aftreden als met de organisatie van deze verkiezing binnen twe 
maanden niet wordt begonnen. 

Rectificatie in�ake sa.menstellj.�SV/1-best_�E_ 

•) In deze aflevering van het AmsterdamGe studentenblad wordt medegedeel 
dat in het vorige nummer abusievelijk is gesproken over Lenneke Meurs 
(secretaresse hoger beroepsonde1·wijs ASVA). IJit moet zijn Lenneke 
Ruhaak. 

Studentenactie voor amnestie 

*) In Amsterdam is een pamflet verschenen van de studentenactiegroep 
11 Word.t vervolgd", waarin de studenten worden opgc:coepen tot act:ie 
voor amnestie, 11 In de komende maanden 11

, ë,ldus het :pa.mflet 1 "zal ook 
in Amsterdam actie gevoerd moeten worden tegen de nota-Veringa. Daar
bij is het nodig te tonen dat we geen vervolging dulden van democrati 
seringsacties. Dat we onze strijd tegen Veringa 1 Belinfante en Samkal 
den wensen te voeren zonder ingreep van de politie en justitie. �ij 
eisen daarom geen gratie, zoals Belinfante bereid was te vra6en. Wij 
hebben geen behoefte aan medelijden en liefdadigheid. �ij eisen geen 
kwijtschelding van de straf. 0ij eisen vernietiging van het hele pro
ces, ongedaanmaking van de vervolging, wi;j eisen amnestie". VoJ.gens à., 
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actiegroep is de strijd voor democratisering van de universiteit en 

��::er�i'\. tegen de plannen van Veringa en Belinfante onverbrekelijk verbonden 
���=-.::......--"-'--���met acties tegen de justitiële inmenging. De noodzaak daarvan is nog

maals gebleken door de aangekondigde vervolging van de bezetters van 
de VU en het universiteitsbureau in Utrecht. 
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B"'richt van 
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Aula Jüjmegen wordt � 
•)Op een in de aula van de Nijmeegse universiteit op 15 oktobe� j.l. 

gehouden vergadering van studenten, stafleden en personeel, werd be
sloten deze aula te bezetten. De bezetting volgde als reactie op de 
weigerins van curatoren op vergaderingen te discussiëren over hun 
voorstellen met betrekking tot de bestuursstructuur en om een hoofde
lijke stem�ing te laten houden door alle leden van de universiteit 
over een definitieve structuur. 
Het bestaande actiecomiti werd door de aanwezigen uitgebreid ter voor 
bereiding van verd�re acties. 

Stakinf.L.:'!_trokar.ton ontvangt steun van studenten 

"') In een op�.·oep van het "actiecomité strokarton en ka1·t.on.na6e11 gericht 
aan arbeid�rs, studenten en middenstanders, vraagt het comit& finan
ciile steun voor de stakers. In een begeleidend artikel, deelt de 
redactie van het partijdagblad mee dat de NSR reeds f 2000,-- bijeen 
heeft gebracht en de inzameling zal uitbreiden. Ook zullen de studen
ten in bijeenkomsten worden voorgel:i.cht en in de solidariteitscar.apagll 
worden betrokken. 

•) Een op 13 oktober j.l. gehouden stak:i.ngevergadering werd bijgewoond 
door o.e. Ton Regtien s die met anige andere A�sterdamse studenten de 
fila 0Vb� da Naa�dcnhuisbe�etting voor de staker5 ve�toonde. 

Vooi:_be��-ding anti-NAVO-congres in _r}ovember in Amsterdam 

Uit kwetsbare bron werd bekend dat tijdens het neekend van 18 
in Brussel een vergadering zou worden gehouden van vertegenwo?rdigers 
van jeugd- en studentenorganisaties uit verschillende landen die zuJ.
len deelnemen aan het anti-NAVO-congres dat in november a.s. in Am
sterdam georganiseerd wordt. 

Op 26 o.K:tober a.s. zou een landelijke bijeenkomst plaatsvind-en van 
Nederlandse organisaties, die aan dit con�res deelnemen. 

*) Vrij voor actie 


