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Actie tep-en scholierencon.eres NAVO

Ret anti-NAVO-comite dat aoals bekend in november j.l. te Amsterdam ee
congres ?;eeft gehouden, is van plan ao_tie te gaau vooi-en tg^en eer. gc'n
lierencoji£xa£--d~<t^op 3^ jj en 3 januari 1970 in -hat l :2r-ohuis' ' in Bergen
aan Zee door de A tl an ti s ch e__Corrj i s .s ie__Ral wo r den ge o r gg. n i K e a r d «
Om de actie voor te bereidsn v.'orden op 2'/1, ^ft cr ci9 December in net ka
van de zgn. vvinteruniversi te it (zie ook vorig;e bullet j tifO ^tudiedapen
over de NAVO georganiseerd. Onderv:e7'pen : de invloed van de ?\AVO or, de
maatschappi j en op bet onderv/ijs in het bi jsonder , en de oncontrcleer-
bnarheid van de TIAVO (gftlet op dc- kv-e.o Dener.iarker; over cle 'Juister
apparatuur). Verder zal de wi jze van actievoerc-.-n iegen de NAVO en met
name tegen voornoernd congros bediscussieeru \vorcien.
Aan de s tudiedagen, die plaatsvinden in het Sociology' ach Pominariur.! in
Ams te rdam, v/aar oolc de ivint-erunivers i toi t vvordt j r e n o u d e n , ~;orr(t rr-ccge--
v/erkt door het Onderv/i jsf ront , de SJ, d.e "wit.tn" BVD en dc NoF, Na daj;
dagen sal de actie gevoerd v/orcen, die r.:oet verhi ndereii dat be^otld
scholierencongreG doorgajig ksn v inder . Met li^t dartrbi j in ce bedool in
het conf erentieoord in Rei pen aan Zee bir- i ier^ tc drin?:en er. ?,.3 di^c:Vic-'-.i
over te nemen. Ook de aan do conferentie verbonden excu r f j i e nnsr dc
marine --basis in Den Helde'r Iceht zich volfienc de organisatoren v&n de
tegen-actie goed cm in de vrar te v r orden gf js tunrd.

Een en ander is vervat in eer. niededc!! ir.g, nsrnenc het an t i - ' . 'AVO-comite
onder tekend door sc->ci ietaric bi j i tonland v-in c's ^o)? f-n sin
kort ook van de SJ. De n^e i ' coo i ing vvordt bosloton met de- opi 'oep ce«l te
nemen aan ds .studiedagen en. cle act i ts*
p_£ri!« : ^e Atlantische Comir . i f-oie is voor zover b' jkond een r.r.rtic'u" lore

organisat ie , die zich ten doel stelt rle Atlant.ische v:-r;a->;r.t uxkci 1

te bectuderen en voor lnch t ing dasrover te govcn»

In asnsl ui ting op cit bericht . v;erd i:it sn-'ere hron vernor.u-n da t , volper
(van hot -r 'an cle!! i ,jk Onderv i^.sfi 'ont :< c. •'-'ci Jeii } . hot

op het vsr. ^ tot en met 6 januari a.:-:, te houden .^c.holiererjcongrec.
''hard 7..3.1. toegaan",
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Met een kleine meerderheid van ctemmen werd be"3ltrfce-H-Jom de organisatie
op federatieve basis op te zetten, die thans officieel genaarnd is
Federatie van Socialistische ^ongeren Werkgroepen "Revolte". Er is wel
een federatiebestuur, raaar geen hechte binding, aangezien de plaatselij!
werkgroepen het vetorecht op landelijk niveau zouden verkregen hebben,
Zij mo gen zich wel tegen bepaalde acties uitspreken, raaar zouden niet.
het recht hebben een tegenactie te onderneraen,

die aanvankelijk eveneens als lid van de SJ geroyeerd v.'en
raaar wiens royement naderhano1 werd ingetrokken, woonde ook het congres
bij. Volgens hem zai "Revolte" een ecnheid in verscheidenheid zijn.
£>ekend v/erd voorts dat door de Amsterdarnse aanwezigen gepoogd werd ora
meer eenheid en raeer discipline in te voeren, Boo?: and ere werkgroepen
werd dit van de hand, gewezen,
Opm. ; De situatie in deze nieuwe jongerenorganisatie blijft vooralsnog

onduidelijk«

Bond van Wetenschappelijke Arbeiders (BWA)

Vernonion v/erd dat deze bond thans reeds ca 100 leden heeft. De contrib'
tie is vastgesteld op Fl,100,~ per jaar. Voorte v/erd bekerid dat ook
communisten van de organisatie deel uitnaken. In dit verband werd de
naam genoenid van c Van hen is o.m. bekend. dat hij in
augustus 1969 naar voren kwan als secretaris van een steuncornito t.b.v
de Maagdenhuisbezetting, ivelk comite naar alle \vaarschi jnli jkheid een
initiatief van de CFN was.
De BWA wordt ook genoemd in verband met de situatie aan de katholieke
Pedagogische Acadernie (=kvjeekschool) in Beverv/ijk. Deze organisatie v/er
gevraogd cm leraren te leveren en juridische bijstand te verlenen*
Op_m_._: Deso relatie wordt bevestigd door een persbericht van 13 decernbs:

jel., v;aaruit clijkt d&t do BWA canen wt de landeliike v-'erksror;-
van kritische leraren, de ASVA en de NS5 geprotesteard hesft tegs

/bepaalde rnaatregel, genonen door het bestuur van de k\veek«chool
te Beverwijk.

3r -bestaat ook een relatie van de BV/A met de stucSenten. Leden van de
BWA werden uitgenodigd 'mee te discussieren met studenten van de UvA
tijdens de \vinterunivarsiteit.


