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ASVA dreigt met staking

De Algemene Studentenvereniging Amsterdam (ASVA) heeft het curatorium
van do Amsterdamfïe 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 lt
november (de dag waarop in de Kamer do nota-Verin£a wordt behandeld)
een studLentenetaking voor Amsterdam worden uitgeroepen. Volgens de
ASVA zou de tijd om aen landelijke collegestaking te organiseren te
kort 3ijn. Wel is het niet onmogelijk dat andere universiteitssteden
spontaan de etaking üiillen overkomen. Ook wordt het, aldus de ASVA,
niet onmogelijk geacht dat de wetenschappelijke staf in Amsterdam aan
de staking aal deelnemen»
Qp_m . : De studentenvereniging wil o, m. weten of het curatoriura zich

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

ASVA pe r f a c ui t e i t verk ie a ingen

De ASVA wil binnen enkele maanden faculteitegowije verkiezingen boude:
waarbij het hoger beroepsonderwijs op voet van gelijkheid betrokken
«al worden. De op deze wijze tot stand gekomen instantie zal de stra-
tegie van de studenten in de diverse faculteiten en in het HBO uioetcn
coördineren, zodat ten opzichte van de universitaire en andere autori-
teiten esn consequente politiek kan worden gevoerd, lïiortoe hebbtri «te
student cm tijdene een op 3 oktober j.l. gehouden vergadering van d«
AüVA-ledenraad (=(.;rondraad van de Universiteit van Amsterdam) beslater
De voorzitter van de ASVA, Johan Middendorp, heeft aangekoncÜ^d te
zullen aftreden als met de organisatie van dtiao verkiezing binnsn tv/e-
maanden niet wordt begonnen.

Rectificatie inaake samenstelling AS VA -bes tuur

In deze aflevering van het Amsterdaiase studentenblad wordt rrs
dat in het vorige nummer abusievelijk is gesproken over
(secretaresse hoger beroepsonderwijs ASVA). Dit uoet zijn
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Studentenactie voor amnestie

In Amsterdam io een pamflet verschenen van de studentenactiegroep
"iVordt vervolgd", waarin de studenten worden opgeroepen tot actie
voor amnestie, "ïn de komende maanden", aldus het pamflet, "aal ook
in Amsterdam actie gevoerd moeten worden tegen de nota-Veriüga. Daar-
bij is het nodig te tonen dat we geen vervolging dulden van deruoeruti
eeringsacties. Dat we onze strijd tegen Ver inga, en Sarsxnl
den wensen te voeren zonder ingreep vau de politie en justitie, «'ij
eisen daarom p,een gratie, soalö Belinfanto bersid wa« te vra^on. 'wij
hebban goen behoefte aan iiiedclijden en liefdadigheid. Wij eisen geen
kwijtsclieldiKg van de straf, «ij eisen vernietigiap; van het hels p.ro-
ces, ongedaanmaking van do vervolging, v/ij eisen arr.n«iötie". Volgeus i
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actiegroep is de strijd voor democratisering van de universiteit en
tegen de plannen van Veringa en 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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Aula Nijmegen wordt bezet

Op een in de aula van de Nijmeegse universiteit op 15 oktober j.l.
gehouden vergadering van studonten, stafleden en personeel, werd be-
sloten dezse aula te bezetten» De bezetting volgde als reactie op de
weigering van curatoren op vergaderingen te discussiëren over hun
voorstellen met betrekking tot de bestuursstructuur en om een hoofde-
lijke stemming te laten houden door alle leden van de universiteit
over een definitieve structuur.
Het bestaande actiecomité werd door de aanwezigen uitgebreid ter voor-
bereiding van verdere acties.

Staking strokarton ontvangt steun van studenten

In een oproep van het "actiecomité strokarton en kartonnage" gericht
aan arbeiders, studenten en middenstanders, vraagt het comité finan-
ciële steun voor de stakers. In een begeleidend artikel, deelt de
redactie van het partijdagblad mee dat de NSR reeds ƒ 2000,— bijeen
heeft gebracht en de inzameling zal uitbreiden. Ook zullen de studen-
ten in bijeenkomsten worden voorgelicht en in de solidariteitscampagne
worden betrokken.

Een op 13 oktober j.l. gehouden stakingsvergadering werd bijgewoond
door o,a. Ton Regtien, die met enige andere Amsterdamse studenten de
film over de Maagdenhuisbezetting voor de stakers vertoonde.

Voorbereiding anti-NAVO-congres in november in Amsterdam

werd bekend dat tijdens het weekend van 18 oktober
in Brussel een vergadering zou worden gehouden van vertegenwoordigers
van jeugd- en studentenorganisaties uit verschillende landen die zul-
len deelnemen aan het anti-NAVO-congrea dat in november a.s. in Am-
sterdam georganiseerd wordt.

Op 26 oktober a.s. zou een landelijke bijeenkomst plaatsvinden van
Nederlandse organisaties, die aan dit congres deelnemen.


