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Westduitse refterins trekt subsidie aan studenten in

Nadat enige dagen geleden de SFD haar financiële steun a&n
de sociaal-democratische universiteitsbond had opgezegd,
omdat ze zich niet langer kon verenigen met de opvattingen
van deze bond, heeft thante de Westduitse regering besloten
haar subsidie aan de bond van Duitse studentenverenigingen
(Verband Deutscher Studentenschaften -VDS) (een soort HSR)
te staken. Vorig jaar kreeg de VDS 860*000 mark.
De Duitse regering zou pas dan weer een overkoepelende or-
ganisatie van de studenten ondersteunen, aldus een verkla-
ring, als deze haar activiteit beperkt tot de taken die in
do universiteitswet en in de univerciteitsetatuten zijn on-
schreven, als zij de grondwet van de Bondsrepubliek res-
pecteert en als zij een ordelijk financieel beleid waar-
borgt.
Het initiatief tot deze maatregel zou zijn uitgegaan van de
Beierse christelijk-sociale unie, die er de aandacht op ge-
vestigd had dat op de laatste bijeenkomst van de VDS, een
grote meerderheid geweigerd had, de grondwet te respecteren.
Volgens de VDS aal de maatregel van de regering de revolte
op de universiteiten verder aanwakkeren.
Opm. : Voorzover bekend heeft de SDS het in de VDS voor het

zeggen.

Op 27 maart hebben 9 van de 11 Duitse deelstaten tot uni-
forme maatregelen voor de handhaving van de orde op de uni-
versiteiten besloten. De maatregelen zijn gericht tegen het
verstoren of verhinderen van colleges, het wederrechtelijk
binnendringen van universiteitsgebouwen, vernieling of be-
schadiging van universiteitseigendom en strafbare handelingen
tegen leden van de universiteit. De. hoogste straf ie uit-
sluiting voor de duur van 3 jaar van de studie aan alle uni-
versiteiten in de DBR.

De VPS kondigt acties aan

De VDS heeft grootscheepse protestacties aangekondigd tegen
de door de Westduitse regering genomen financiële maatrege-
len. De studentenunie zegt in een verklaring, dat deze maat~
regelen bedoeld zijn om het zelfbeheer van een democratische
studentenunie tegen te gaan. De Westduitse regering tracht
de studenten die de noodzaak van hervormingen op oncerwijs-
en ander terrein hebben duidelijk gemaakt, aan banden te leg-
gen, aldus de VDS.

Een nieuw middel tot verzet tegen de "establishment" geïapor-
teerd?

Tijdens een vorige week in Amsterdam in de jeugdsocieteit
"Fantasie" gehouden persconferentie van de 37-jarige Ameri-
kaanse cineast , die wel de "newsreel"-apoatel
wordt genoemd, werd h.t.l. een voorlopige werkgroep opgericht.

De "Newsreel" is na de hippies en de underground, een nieuv/
begrip in Amerika geworden. Door middel van korte filnc wil
een groep politieke activisten strijdbaar oppositie bedrijven
om de maatschappij te "bevrijden van onderdrukking door hot
establishment".
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De door hen zelf gemaakte films handelen o.a* over Vietnam,
studentenopstanden, samenwerking met de Black Panthèrs enz.
Deze activiteit begon in januari 1968 in New York. Thans zijn
er filmgroepen in San Francisco, Los Angelos, Washington, Boston,
Chicago en Atlanta en ook distributiecentra in andere Amerikaanse
steden. Inzake de studentenopstanden deelde op de perscon-
ferentie in Arasterdam mee, de opstand van de studenten aan de
Columbia-universiteit te hebben gefilmd en samen met de studenten
het gebouw bezet te hebben. Toen de politie binnentrok, waren
de filmers in het gebouw. "Met die films reizen we langs de an-
dere universiteiten in Amerika. */e hebben een film gemaakt in
samenwerking met de Black Panthers. De rassenstrijd is een fun-
damenteel onderdeel van onze strijd tegen het ondemocratische
patroon van Amerika. Om dezelfde reden komen we naar Europa. Ik
was al in Frankrijk, Duitsland en Italië. In Florence vertoonde
ik onze films in de faculteit, die door de studenten bezet was.
Evenals wilden ze ook mij het land uitzetten. Er is
een soort vrees tegen onze vorm van communicatie. Die vrees tref
je aan in alle anti-democratische kringen bij ons en in Europa".

blijft tot 3 april in N'ederland om zijn films te
tonen en inleidingen en discussies te houden, in Amsterdam, Am-
stelveen, Breda, Oegstgeest, Utrecht en waar hij verder wordt
uitgenodigd.
Wat de voorlopige Nederlandse werkgroep betreft: deze wil filmp-
jes gaan maken over verschillende onderwerpen, zoals een woning-
uitzetting in Amsterdam, demonstraties, stakingen, huuracties,
luchtvervuiling, sextoestanden enz., een en ander ten dienste van
een nieuw te vormen maatschappij. Deze filmpjes zullen via het
Cineclub Coördinatiecentrum (CCC) worden verspreid. In een circu-
laire daarover wordt gezegd: ">ïij interesseren ons niet voor het
bijeenrapen van informatie, maar voor het stimuleren van analy-
ses, die tot een directe politieke actie leiden".
Opm.; Bij het CCC is de Amsterdamse Cineclub aangesloten.
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De studentenacties-in België

In verband met de recente studentenacties in België heeft het
dagelijks bestuur van de Vereniging der Vlaamse Studenten (VVS)
op 26 maart j*l. besloten, na Pasen een buitengewoon congres bij-
een te roepen. Daar zal de huidige situatie aan de universiteiten
worden besproken -en zal beraadslaagd worden over verdere acties.
Opjn.: De VVS is een soort HSR.

Van buitenlandse zijde werd vernomen dat de bekende Belgische
studentenleider werd gekozen tot voorzitter van de
VVS. is de leider van de Leuvense Studentenvakbeweging
(SVB).

De VVS is lid van de communistische Internationale unie
van Studenten (IUS) en heeft een vertegenwoordiger in het
secretariaat van deze organisatie. Alhoewel er thans bij
de VVS daartegen ernstige bezwaren bestaan, heeft deze
organisatie toch besloten, zij het om tactische reden,
de IUS niet te verlaten.
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Motie vergadering Tilburgse Katholieke Hogeschool

Tijdens een op 2? maart j.l. ̂ n Tilburg gehouden bijeenkomst van
studenten, stafleden, administratief en technisch personeel en
een aantal hoogleraren werd besloten om de curatoren een tijds-
limiet te stellen van drie v/eken, waar binnen de leiding van de
universiteit haar "ondemocratisch uitgangspunt moet laten varen
en op basis van medezeggenschap van alle betrokkenen moet gaan
praten over een nieuwe structuur".Omstreeks die tijd komt men
opnieuw in vergadering bijeen om zich over de dan te nemen stap-
pen te beraden.

Studentenseminar in Belgrado

Omstreeks Pasen a.s. zal er in Belgrado een Studentenseminar
gehouden worden over het onderwerp "Democratie aan de Univer-
siteit", georganiseerd door de universiteit van de Joegosla-
vische hoofdstad» Aan het seminar zal worden deelgenomen door
vertegenwoordigers van de universiteiten van Oost- en West.-
Berlijn, Moskou, Leningrad, Zagreb, verder afgevaardigden uit
Tsjechoslowakije, Roemenië, Polen en Zweden. Voor wat Nederland
betreft zal worden deelgenomen door vertegenwoordigers van de
ASVA en de SRVU (Studentenraad VU).

Karl-Dietrich Wolff in Amerika geweest

De vroegere voorzitter van de Weatduitse SDS arriveerde op
2? februari j.l. in Amerika en hield daar een twintigtal lezingen.
In de tweede week van maart moest Wolff voor een senaatccmraissie
inzake de binnenlandse veiligheid verschijnen* Kort daarop werd
zijn visum ongeldig verklaard. Hij was evenwel al naar Canada
vertrokken, waar hem echter op het vliegveld van Hontreal werd
medegedeeld, dat hij dat land binnen 24 uur moest verlaten.

Rudi Dutschke mocht Frankrijk niet binnen

Aan Rudi Dutschke is op 31 «naart de toegang tot Frankrijk ge-
weigerd toen hij met de veerboot van Dover in Calais was aan-
gekomen.
De Franse politie zette de Duitse stu'dentenleider onmiddellijk
weer op de boot, bestemming Dover.


