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st raat r u m oer.
Coens (minister van onderwijs) pleegt
politieke zelfmoord. Zijn plannen zijn
zó radicaal dat hij ongeveer iedereen
tegen zich in het harnas jaagt.
Een greep uit zijn ideeën :
het VSO-onderwijs krijgt klappen.
De uren klasseraad worden niet verder
uitbetaald en vermits iedereen een
maximum-lessenrooster moet geven
moet je voor dezelfde wedde twee
uur per week meer werken.
Het avondschoolonderwijs wordt een
stuk minder aantrekkelijk : alle
anciëniteitspremies vallen weg.

gevoeld toont de scholierenbetoging
die door gent trok. Ook al had het
allemaal iets weg van een uit de
hand gelopen 100-dagen viering, toch
zal men ver in de geschiedenis moeten
teruggaan, om een dergelijke manifestatie terug te vinden.
Op de unief gaat het er al niet beter
aan toe. Het ballonnetje dat Coens opliet vorige week (zie pag.2) heeft een
paar irreële kanten, maar belangrijk
is

schamner wordt volledig gesubsidieerd door
de gentse rijksuniversiteit - dienst studentenwerking. de redactie is volledin onafhankelijk van welke oroanisatie dan ook.
de redactie is niet verantwoordenjk voor
lezershrieven. redactievergadering elke
maandag 7 u st."ietersnieuwstraat 45 f-ent

is dat de kranten er nauwelijks aandacht aan schonken. Een goed teken
voor Coens. Via een omweg komt gans
die besparing vroeg of laat op de
schouders van de student terecht.
Daar werd alvast tegen gestaakt. Maar
met een gemengde inzet.
Toch mogen we van één ding zeker zijn.
Ook zij met het minste geld moeten er
aan geloven. Er is maar één klasse die
niet moet vrezen voor de inleveringsbijl , en dat zijn ironisch genoeg...
precies.

Gans de onderwijssector schudt en
beeft voor de circulaires die men
in spetember mag verwachten : hoe
hoog zal Coens de klassenormen optrekken ? Hoeveel mensen verliezen
daardoor hun baan ?
Het ministerie van onderwijs is wel
een financieel zeer uitgebreid ministerie. Maar de overgrote meerderheid van het budget gaat naar lonen
en wedden. Iedere bezuiniging in
het onderwijs komt regelrecht neer
op ontslagen.
De universiteit ontsnapt niet aan
Coens spitsvondigheden. Op de tweede
pagina daarover meer. Ondertussen is
uitgelekt dat de RUG nog dit academiejaar 278 miljoen frank zou moeten
besparen ! Een onmogelijke opdracht.
Maar er is een tweede groep slachtoffers. De studenten en leerlingen.
Nadat de leerlingen hun wachttijd
zagen verdubbelen tot 150 dagen om
te kunnen stempelen, zien ze nu ook
stempelgeld verschrompelen tot een
hongerloon. Hoe scherp dat werd aan-

last, but.
woensdag 31 maart om 14 uur gaat een
informatiedag door voor laatstejaars.
Plaats van het gebeuren : faculteit van
de economische wetenschappen , hoveniersberg 4 te gent (naast het Gakko).
Op het programma staat de onvermijdelijke maar overigens nutteloze opening,
en bezoek aan de infostands.
14.45 - 15.30 : themavergadering rond

’financieringsmogelijkheden voor beginnende vrije beroepen’

met experten uit
de bankwereld en verzekeringswezen.
15.45 - 16.45 : themavergadering rond
'werken in het buitenland’.

We weten nu waarom de vrije radio’s
niet over de 104 megahertz-FM mogen.
Wij vonden het al raar. Het vliegtuigverkeer storen ? Larie, die
gebruiken een veel hogere frequentie.
Wie zendt er dan vanaf 104 Mhz uit?
Een Luikse vakbondsmilitant vond
de oplossing. De jongeman zocht met
zijn transistortje de lokale vrije
radio... en hoorde het gesprek uit
de kamer ernaast.

Een kleine zoektocht leverde verborgen
in de
vergaderzalen van het vakbondsgebouw aan het licht. De apparatuur
is niet in België verkrijgbaar en
zendt tot 12 km ver uit !

afluisterapparatuur

Overigens zegt men in Luik niet te
weten wie de apparaatjes daar geplaatst heeft, maar 'het is niet
nodig klacht neer te leggen want
die zullen toch niets vinden, d a ’s
duidelijk’. Een tekeningetje is
niet nodig.

17.00 - 17.45 : themavergadering rond

"zin of onzin van postgraduaatopleiding.”

18 u : de onvermijdelijke maar overigens
nutteloze drink
wordt aangeboden.
Tijdens de informatiedag zullen een
60-tal vertegenwoordigers uit de openbare sector, bedrijven, onderwijs en tal
van organisaties instaan voor een grondige voorlichting over toekomstperspectieven in hun sector..
Er zal ook dieper ingegaan worden op
onderwerpen zoals :
solicitatie, selectie, legerdienst,
burgerdienst, ontwikkelingshulp en
dergelijke meer.
Een uitgebreide brochure zal gratis
worden aangeboden.

ORDE DER ADVOKATEN B IJ HHT
HOF VAN BEROEP - GENT
Gent de 14 m aart 1972

G eachte C o n f r a te r ,
Wij hebben de ee r l) t e r k e n n is te b ren g en d a t de Raad
d er o rd e , i n v e rg a d e rin g samengekomen op 10 m a art 1972, b e s l i s t
h e e f t d a t h e t de le d en van de B a lie v erb o d en i s r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h ts tr e e s op w elke w ijz e o o k , d e e l t e nemen o f s te u n t e v e r 1ehën''a«iT -dB zogenrrarade *WETSWrNKELSTr7
Met c o n f r a t e r n e l e g e v o e le n s ,

Do s e c r e t a r i s ,

De staT haudex

l i t e r IJ. DE GUTT'Hl

l i te r

HAUS

storm
Een kleurrijk verslag van een stakingsdag in de 2°
licentie rechten.
Toen assistente
Beatrijs De
Coninck weigerde
de practische
oefeningen voor
de groepen 13 en
14 te stoppen,
vond één van de
actievoerders er
niets beters op
dan alles en iedereen onder het poeder van een brandblusser te spuiten. Professor Storme [foto)
had voor de dag daarop een briefje klaargemaakt dat hij voorlas in de les, een
briefje waarvan, zo zei hij, elk woord zijn
betekenis heeft en afgewogen is. Hij las
voor dat hij niet kon "een door bepaalde
syndicale organisaties uitgelokte of
althans beschermde fascistische terreur
dulden.”
Hij heeft zich nog nooit ingelaten met
stakingerj binnen de muren van de universiteit, zei hij, ook niet als het om
privileges van professoren ging.
Ook zei hij dat iedereen de vrijheid
heeft al dan niet te staken, maar volgende
vrijdag zou hij wel een naamafroeping doen.
Het is precies die dag dat het ABVV staakt,
en "in uitzonderlijke omstandigheden neemt
men uitzonderlijke maatregelen".
Toen een student (Geert Hostel vroeg wie
verantwoordelijk zou zijn als studenten
gewond zouden worden door ingesmeten glas
antwoordde professor Storme dat men in het
midden van de zaal zou gaan zitten.
Toen een studente
(Hilde Wyckaertl vroeg
wat de studenten moesten doen die tegengehouden werden door bus- of tramstaking.
kreeg zij tot haar verbazing als antwoord
dat men dan maar bij vrienden moest overnachten om in de les te kunnen zijn.

j 'Q '

De mythe dat staatsdiensten niet
afluisteren is weer es doorprikt.
Ook hier in de brug is er een telefoon die met de grootste omzichtigheid wordt behandeld. Rik Van
Nuffel (ex-hoofdredacteur van
schamper)
nam tijdens de 10.000
acties de proef op de som. Hij telefoneerde en sprak een fictieve
maar spectaculaire actie af. En
ja hoor, door stonden de combi's.
Het probleem wordt accuut. Wat
vroeger omschreven werd als verzinsels van mensen die teveel naar
amerikaanse tv-feuilletons keken,
sluipt ongemerkt onze privacy
binnen. Wat de kranten haalt is
maar een topje. Hoe zit het met
de micro-fishes, wat doen die
rijkswachters toch met die computerterminals in de rondrijdende
opeis, hoe wist de brusselse politie dat de twee opgepakte studenten
lid van AMADA waren ?

Predikant offert
z’n penis aan God'

LONDEN (DPA) — In Wales
heeft een 35-jarige lekepredikant
en vader van acht kinderen zich
uit liefde tot God zijn penis afgesneden. Volgens de Britse pers
volbracht de man zijn twaalf jaar
lang overwogen daad thuis in
aanwezigheid van zjjn eveneens
35-jarige, biddende vrouw.
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We komen dus voor de volgénde situatie
te staan: de universiteit krijgt 100
wedden uitbetaald, krijgt opdracht 10
mensen te ontslaan, en hun tien wedden
terug te betalen. En dat ziet er wel
reëel uit. Via afvlóeiingsmaneuvers
en vervroegde pensioenregelingen kan
de unief het personeel verminderen, onder
druk van de som die elke maand moet terug
betaald worden.
wetenschappelijk personeel

Die krijgen TTe status van licentiaat.
En de wedde van licentiaat ! Dat kan
al eens hard aankomen. Zonder moeite
haalt men hier een inlevering in de
dubbele cijfers.

Tot nog toe werd de universiteit gesubsidieerd per student. De recentste berekeningen van de regeringscommissaris
kwamen op 100.000 frank subsidie per
extra-student die de RUG kon aanlokken.
Vandaar natuurlijk de grootse reclamecampanjes.
Dat zou veranderen. Men zou criteria opstellen om een aantal studenten 'nietsubsidieerbaar1 te noemen. Zo werd alvast
de student die een diploma van geneesheerspecialist wil behalen, buiten spel gezet.
Voor zulke studenten géén subsidies meer
aan de universiteiten.
Nu zijn dat juist zeer dure studenten.
De unief zal a.h.w. gedwongen worden de
duurste studenten, die daarbij nog eens
geen frank subsidie opleveren, ‘te weigeren'. Hoe ze dat gaat doen is nog niet
duidelijk, maar het ligt het vingerdik op
dat de artsenfederatie hier de grote
winnaar is. Na een eerste poging die de
mist in ging (numerus clausus voor geneeskunde-studenten), en een^tweede slag
in het water (van zeven jaar, naar negen
jaar voor een diploma), werd het merkwaar
dig stil uit die hoek. We weten nu waarom
Kleine faculteiten kunnen het vanzeifs
sprekend het niet rooien met de budget
regeling :
aantal studenten x +100.000 fr
Die faculteiten kregen een minimum a$n
subsidie, een gewaarborgd 'forfaitair'
bedrag. Dat komt nu ook op de helling.
Hoe die faculteiten dan financieel moeten
rondkomen wordt er niet bijvertelt.
Zullen we nog de tijden mogen beleven
dat de faculteit 'mormoonse dialecten'
een fuif inricht om deelectricititeit
te betalen ?
Nu kunnen we natuurlijk opgelucht dit
artikeltje opgelucht bij het 'goeie
nieuws' te klasseren omdat niet de
studeot, maar de universiteit te klappen
krijgt. Fout. Het ziet er niet naar uit
de unief zichzelf bloot zal geven, eigendommen verkopen of prestigeprojecten
(de Ledeganck-verhuis, om zomaar es iets
te zeggen) zal stopzetten.
Er loopt een gerucht (wij publiceren het
voor wat het waard is) dat de RUG dit jaar
nog 278 miljoen moet besparen.
Met dit jaar bedoelen we dit academiejaar.
Dus nog enkèle maanden tijd om een dergelijke som weg te snoeien uit de begroting.
Regeringscommissaris en diensthoofden hebben de koppen al bijeen gestoken. Van zodra iets uitlekt laten we dat wel weten.
Alvast een pronostiek. Het is onmogelijk
om nu nog 278.000.000 frank te besparen.
Die som zal dus redelijkerwijs moeten
gesplitst worden over dit en volgend
academiejaar.
Gevolg : in september zal men niet alleen
voor een super-afgeslankte-begroting staar
maar daarbovenop ook nog eens voor een
put van dit academiejaar.
De financies daarvoor kunnen niet gevonden worden bij de overheid. Als de RUG
zelf niet over de brug komt met geld uit
het patrimonium... blijft er nog één partij over.
De student zal moeten bijpassen. Alles
wordt dan duurder. Sommige diensten
kunnen afgeschafd worden. Inschrijvingsgelden ?
We vrezen het ergste. En een duidelijke
aanwijzing in die zin is het ogenblik
waarop deze ballon de hoogte in gaat :
precies voor de examens. Geen betere
tijd om wat revolutionairs op de rug
van de studenten uit te halen dan...
adm. en technisch personeel

Ook het personeel moet eraan geloven.
'Het overtallige personeel' (waar?waar?)
zou kunnen overgeplaatst worden naar anJ
dere universiteiten (logisch natuurlijk,
want die hebben er te weinig ?) of naar
ministeries. Dat ministeries onderbemand
zijn, dat wisten we al lang...
Dit voorstel is te belachelijk om ernstig
genomen te worden. Het angeltje zit hem
echter in de staart. De universitèit zou
de opbrengst van een dergèlijke operatie
aan de staat moeten storten.
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Ha,hier wordt het spannend.Professoren
zijn benoemd voor onbepaalde tijd,en wat
ze na hun benoeming uitspoken... ze zijn
niet afzetbaar. Bepaald belachëlijk zijn
de plannen die dit ballonnetje heeft *^ond:
kumuls van professoren, pensioenregeling,
en deeltijdse arbeid !
Allereerst de kumul. Die zou worden beperkt zodat slechts één voltijds ambt
mag worden uitgeoefend.
Maar dat zien wij zo niet zitten :
- een prof die meer uren geeft wordt
toch maar tot een bepaald plafond betaald. Kumul binnen het onderwijs
werkt dus besparend voor het ministerie én de universiteit.
- sommige proffen weten hun cumul
handig te verbergen. We brachten dat
al van M.AG. Van Meerhaeghe aan het
licht twee weken geleden.
- wat kan men in!'hemelsnaam doen tegen
een prof die toch cumuleert ? Er zijn
nog altijd geen sancties tegen proffen
mogelijk, al vragen studenten daar al
jaren om.
Het pensioen dan, dat zou vanaf volgend
academiejaar verplicht worden vanaf 65
jaar. Zelfde opmerkingen als hierboven:
welke stok komt er achter de deur ?
En dan de giller van de week : de deeltijdse arbeid !

DEGELIJKE VOORSTELLEN
WERKGROEP
STUDIEBEGELEIDING

de begelei d e r ^ o u aan de student die
midden in een universitair systeem gedropt
wordt de mogelijkheid kunnen geven om het
'beginnivo' te toetsen. M.a.w. hoe ver staat
de student al in het vakterrein dat hij in
wil.
- de studenten-in-spe zouden informatie
over de vakken moeten krijgen op een meer
systematischere basis, dan het met-de-petsysteem dat nu spijtig genoeg bestaat.
- de werkgroep studiebegeleiding kwam tot
de conclusie dat dé belangrijkste motor
voor de student de motivatie is. Daarom
zal de begeleider de student moeten motiveren ’tot actief studeren'.
- begeleidingssessies kunnen zowel in
groep (zoiets als practische oefeningen)
als individueel (d.m.v. spreekuren) gegeven
worden.
- feedback : zéér belangrijk . De grote
vernieuwing hier is de feedback naar de
Droffen toe.
naar studenten toe :
inhoudeliik : begrijp ik het ?
methodisch : studeer ik efficiënt ?

naar de professoren toe:
inhoudelijk : wat zijn de moeilijke
punten in mijn cursus,
methodisch : welke didactische methode is voor mijn vak efficiënt ?
- tijdens de examenperiode komt de student
onder zware druk te staan. Een daadwerkelijke aanwezigheid van begeleiders die
de laatste informatie ivm het examen,
een laatste toelichting bij een onbegrepen
probleem, of zelfs een ultieme motivatie
in de mouw hebben kan heel wat van die
druk wegnemen, de zaken wat menselijker
maken.

psycho-sociale begeleiding gedurende
het jaar.
De begeleider moet op de hoogte
zijn van de rechten vande student, de
instanties waar hij kan aankloppen, de
studenten-voorzieningen.
Ervaringen van andere uniefs bewijzen dat
de problemen van de student vaak dieper
zitten, de moeilijkheden hebben een diepe
persoonlijke oorzaak. Een slechte gezinssituatie, geldproblemen,...
Hier kan de begeleider de eerste lijn-hulpverlener zijn, en doorverwijzen naar gespecialiseerde voorzieningen (het PAS bijv.).

Elke faculteit zou per studierichting een
aantal leden van het wetenschappelijk personeel moeten aanduiden, a rato van één
per 50 eerstejaarstudenten.
De recrutering gebeurt eerst (en voorlopig)
op vrijwillige basis, zowel in de kandidatuurs- als licentiecyclus.
Die begeleiders zouden elk een halve tot
een hele dag per week aan studiebegeleiding
besteden.
Men werkt per twee groepen :
stel dat assistenten A en B de twee groepen
00 en EE worden toegewezen.
Assistent A neemt voor die twee groepen
een viertal kursussen voor zijn rekening.
Assistent B voor diezelfde groepen de
andere vier.
Daarboven wordt per studierichting één lid
van het wetenschappelijk personeel aangeduid die gans deze structuur moet coördineren.

Nee, niet geloofwaardig.

Opmerkelijk is dat de besparingen op
de RUG en andere uniefs zonder veel
kabaal verlopen. De maatregelen van
Coens mochten zich al verheugen op
de radicaal njet vanuit elkë vakbondszijde, maar dan spreken we vooral over
VSO en avondleergangen.
Over de klappen die kunnen vallen in
de universiteit is het laatste woord
nóg niet gevallen.
Het is daarvoor trouwens nog wat vroeg.
'Juli, is nog twee maanden weg.

wetswinkel
Begin maart ( de le om precies te zijn )
vierde wetswinkel Gent zijn tiende verjaardag ! Oudste en tevens laatste in
het alfabetische lijstje van kruidenierswinkel, onderwijswinkel, poëziewinkel,
wereldwinkel, wetenschapswinkel en wetswinkel.
Een vers lag over z 'n geboorte, z 'n eerste pasjes, z 'n eerste woordje...

Je bent 18, je kan goed onthouden en
je bent niet bang van papier ? Dan is er
geen enkele reden om niet aan de universiteit te gaan studeren.
Enkele redenen om
dat wél te doen :
- volgens prof. Bonte CR.U.G.) brengen de.
universitair gevormden het er nog altijd
relatief het bestst (?] van af op de
arbeidsmarkt.
- best kies je een richting met een minimum aan toekomst (je weet toch nooit
waaraan je begint en de stof moet je
toch onthouden, zodus).
- je hoeft niet te gaan stempelen en je
hebt sterk de indruk dat je bezig blijft.
- je leert nog eens wat bij, soms.
- er zit niemand achter je aan.
- met een beetje geluk kan je op kot (met
je radiootje op Toestel, je koffiezet
gorgelend en vooral : gezellig alléénl.
- je kan nog altijd goedkoop en toch wel
* goed eten in de studentenrestaurants
(valt het voor je toch te duur uit, dan
kan je altijd nog terecht in de Technischt
School aan de Lindelei: middagmaal: 55 BF
- je kan voor 10 frank.koffie en voor 15
frank milkshakes drinken in de Brug.
- je krijgt vermindering bij cinemavisitatii
- je moet niet werken.
- ’s avonds kan je overal naar toe (schoon
volk en felle muziek)
- je zit dicht bij het Lam Gods.
- is je pa je liever kwijt, dan kan je nog
altijd proberen rond te komen door te
jobben.
- 3000 frank inschrijvingsgeld voor beursstudenten is best redelijk.
Zo te zien blijft student(e) zijn een
der aantrekkelijkste dingen die je zo tussei
je 18 en 23 kan doen. Alleen is dat nog
niet doorgedrongen tot de laatstejaars
middelbaar. ■ De regering zal zich daar zeker niet voor inzetten, want hoe minder
studenten, hoe minder geld die dure universiteiten krijgen.
De afgestudeerden krijgen de klassieke
conservatieve kramp en gaan algauw pleiten
voor vormen van numerus clausus : als zij
gepasseerd zijn mag het hekken naar beneden.
Kunnen de studentenorganisaties, naast
hun pamfletten tegen de afbraak van de sociale sector, de jongens en de meisjes die
afkomen op de abituriëntendagen, niet eens
vertellen dat het nog zo gek niet is, studeren aan de universiteit.
De rijkemanskinderen weten het al lang.
.
. F r

Begin het akademiejaar 1969 - 1970 was er
in de fakulteit van de rechten van onze
universiteit sprake van een hervorming van
de studieprogrammas. De ontwerpen voor
die hervorming roken - volgens de studenten
an de 1° licentie toen - sterk naar vakidiotie. In februari 1970 werd er zelfs
twee weken gestaakt tegen die 'vakidiotie'
en uit die aktie ontstond de socio-juridische werkgroep, kortweg S0JUWE.
S0JUWE bestond uit een viertal afdelingen :
de werkgroep repressie, de wg informatie,
de wg universiteit en de wg rechtssociologie. Bij enkele studenten en assistenten
uit die laatste groep groeide de idee om
met een " wetswiukel " te starten; ze gingen een kijkje nemen bij de bestaande
Engelse en Nederlandse rechtswinkels en
openden op 1 maart 1972 in het hartje van
de stad Gent ( Onderbergen ) een " wetswinkel ". Een primeur voor België !
Bedoeling van die wetswinkel was de leemte
in de rechtshulp aan te tonen, het gebrekkige sisteem van rechtsbedeling aan te
klagen.
Luk, een wetswinkelier : "

De medewerkers
van de wetswinkel van toen konstateerden
dat de rechtshulp in ons land, de manier
waarop de mensen aan hun recht geraken,
niet voor iedereen gelijk was. Dat de
poort van het gerechtsgebouw niet voor
iedereen open stond. Door het oprichten
van die wetswinkel te Gent wilden ze dus
aantonen dat niet ieder
de rechten die
hij/zij heeft, daactwerKelijk kan uitoefenen ".

De winkeliers waren het er bovendien allemaal over eens dat de wetswinkel
* een bewustmakend en strijdend element '
moest zijn. Dit strookte trouwens met hun
visie dat het recht 1 een uitdrukking van
de heersende machtsverhoudingen ‘ was.

Bovendien gingen de wetswinkeliers op een
andere manier tewerk dan de 'klassieke'
rechtshelpers, de advokaten. " D e winke-

lier doet zich tegenover de rechtszoekende
niet voor als de persoon die dé kennis
heeft, die op alles een passend antwoordje
weet te geven. Nee, hij tracht samen met
de mensen tot een oplossing te komen en
hun problemen in een maatschappelijke kontekst te duiden ".

Zowel de geschreven als de gesproken pers
besteedden ruime aandacht aan het nieuwe
fenomeen. Artikels verschenen in Het Volk,
De Gentenaar, De Standaard en De Vooruit.
Radio en televisie meldden de opening van
de eerste Belgische wetswinkel.
Ook de reaktie van de Orde van de advokaten
liet niet lang op zich wachten : op 14
maart 1972, twee weken na de oprichting van
wetswinkel Gent, liet de stathouder van de
Gentse balie - nvdr. de 'baas' van de Gentse advokatuur - in een rondschrijven weten
dat " geen enkele advokaat, op welke wij-

ze ook, deel mag nemen of steun mag verlenen aan de zogenaamde wetswinkels ".

Maar dit kon de medewerkers van de wetswinkel niet tegenhouden.
In 1973 buigden ze zich over de resultaten
van één jaar werking en kwamen tot de vaststelling dat de mensen die de wetswinkel
wilde bereiken, de arbeiders, niet of veel
te weinig werden bereikt. " De meeste klienten kwamen uit beter gesitueerde bevolkingslagen : bedienden, zelfstandigen ...
Arbeiders kwamen hier echter zelden over
de vloer.
Ne hebben toen beslist : om de
arbeiders te bereiken, moeten we zelf naar
de arbeiders trekken, moeten we uit het
stadscentrum weggaan en ons in een volksbuurt vestigen ".

Wetswinkel nu in
volksbuurt
Zo gezegd, zo gedaan. Tijdens de kerstvakantie van '73 verhuisde de wetswinkel een
eerste maal. De wetswinkeliers namen de
wijk naar het Huidevetterken nr. 25, een
zijstraat van de Sleepstraat : weg van het
stadscentrum, naar een volksbuurt. Later,
in nov '76 en sept '78, werd er nog tweemaal verhuisd. W
WGent bleef in dezelfde
buurt, maar kwam meer centraal te liggen
en werd hierdoor beter bereikbaar.
Veranderde het publiek van de wetswinkel
hierdoor ? " En of ! Als het in '75 zo

Uit protest tegen die leemte in de rechtshulp ging de wetswinkel zelf aan rechtshulp doen, aan - wat ze noemden - oppositionele rechtshulp : enkele dagen per week.
op bepaalde uren, werd er aan de mensen
gratis advies gegeven over hun rechten.

was dat de meerderheid van ons publiek hogere bedienden en zelfstandigen waren, is
het voor het jaar '78 waar dat 40 % van het
totale wetswinkelpubliek arbeiders waren,
15 % bedienden, 18 % werklozen, 9 % gepensioneerden en 8 % huisvrouwen ! "

Ook deze 'verantwoordelijke' zou zich zowat
een halve tot een hele dag van zijn taak
moeten kwijten. Hij kan natuurlijk de hulp
inroepen van de faculteiten.
Boven al deze 'verantwoordelijken' staan
er leden van het universitair studieburo
of van het interfacultair centrum voor de
lerarenopleiding.
Een belangrijke vraag wordt nu : hoe gaan
we nu aan de nodige mankracht geraken om
dit project de noodzakelijke vulling te
geven ?
De opstellers van het plan hadden (zoals
gezegd) gedacht aan een vrijwilligerssysteem. Maar dat is natuurlijk geen solide basis.
Kan de universiteit het wetenschappelijk
personeel de opdracht geven zich met
studiebegeleiding bezig te houden. In
principe wel, maar vermits studiebegeleiding persoonlijke inzet en vooral interesse
in de student vereist, zal de 'gedwongen
begeleider’ nooit de resultaten bereiken
van de 'gemotiveerde begeleider’.
Daarom heeft de werkgroep andere invalshoeken gezocht, en gevonden.
Men dacht aan een BTK-project. Dit Bijzonder Tijdelijk Kader zou een stuk van de
koördinatie op zich kunnen nemen.
Indien de organisatie van een BTK-projeot
echter niet mogelijk zou zijn (als gevolg
van de regeringsmaatregelen), dan kan
volgens de werkgroep nog altijd beroep
worden gedaan op de maatregelen die nu
door de regering in het vooruitzichtwordrn
gesteld : het derde arbeidscircuit, tewerk
stelling van langdurig werklozen en stagairs .
De organisatie van de studiebegeleiding
past perfect in de filosofie van deze
maatregelen.

io jaar

wijs, w ijzer,
De onderwijsraad zal zich achter de
schrijfmachines mogen zetten. Een hele
resem brieven vertrekken naar de dekanen.
In verband met studiebegeleiding vertrekt
er een brief met de vraag of de dekanen
de volgende inlichtingen willen verstrekken :
- welke secties in hun faculteit hebben
een aparte begeleiding nodig : zo kan
men bijvoorbeeld staats- en sociale voor
het eerste jaar samen nemen met de rechten.
- welke vakken komen in verschillende
faculteiten en studierichtingen voor ?
- hoe groot is het potentieel ann begeleiders ?
De zaak van de studiebegeleiding komt
dan weer voor op de volgende onderwijsraad, waarschijnlijk 27 april. Het
ziet er dus niet naar uit dat de studie
begeleiding al voor het volgende acamediejaar is. Toch blijven de mensen
van de onderwijsraad optimistisch over
een voorbereidend project dat volgend
jaar al van start zou kunnen gaan :
een studiebegeleiding in een bepaald
jaar, of misschien een bepaalde fakulteit.
Tweedens : de voorzitters van het
examensecretariaat worden gevraagd
mauwkeurig verslag bij te houden van
hun werking in de examenperiode.
Dit verslag moet opgestuurd worden
naar het rectoraat, zodat men een
systematisch overzicht krijgt van
klachten van studenten.
Ten derde : de dekanen wordt om een
gemotiveerd advies gevraagd omtrent
de gewichten van de vakken in de wetenschappen en de toegepaste wetenschappen
Tot slot werd op de onderwijsraad voor
de eerste keer dieper ingegaan op het
semester - en trimester - systeem.
Daarover in de volgende schamper een
verslag van Hans Blok.

Storme stelde dus voor de stageairs-advokaten voor hun pro-deo 's te betalen opdat
de werking van het pro-deo systeem zou
verbeteren.
Nu, het wetsvoorstel werd door het parlement goedgekeurd maar de 50.000.000
die voor de uitvoering ervan voorzien
was, werd echter nooit uitbetaald. "

Het duurde niet lang of een nieuwe tegenwind kwam opzetten : het wetsvoorstel Pierson !
Chris

"Inderdaad. Pierson, advokaat aan de
Brusselse balie en toendertijd eveneens
senator, diende begin september '75 een
wetsvoorstel in waardoor alle juridische
hulpverlening die niet door een advokaat
of notaris gebeurde,voortaan strafrechterlijk verboden zou worden. Bedoeling was
dus aan de advokatuur, naast het pleitmonopolie dat ze reeds in handen had,ook
het adviesmonopolietoe te kennen.
Samen met de advokatenkollektieven en de
ondertussen opgerichte wetswinkels in
Leuven, Antwerpen en Hasselt, hebben we
toen tegen dat wetsvoorstel aktie gevoerd
en is de discussie rond dje rechtshulpverlening pas goed op dreef gekomen.
Na de val van Tindemans I verdween het
wetsvoorstel Pierson in de spreekwoordelijke schuif ".

Ondertussen was de leemte in de rechtshulp, die door de advocatuur aanvankelijk
genegeerd of ontkend werd (zie de reactie
van ridder René Victor ) , door de praktij!
en de akties van de wetswinkels voldoende
aangetoond. Ook de politieke partijen kregen belangstelling voor de problematiek
(de CVP-opendeurdag over rechtshulp in
Waregem op 17 juni 1978, de regeringsverklaring van Martens I ...). Zelfs de
advokatuur startte met een eigen rechtshulp-initiatief, Telebalie genaamd.
Niemand kon de nood aan rechtshulp in
ons land nog ontkennen !

: "We stelden dus vast dat we
politiek weinig bereikten. Na acht jaar
werking van de wetswinkel was de gekontesteerde rechtshulpverlening niet gewijzigd !
Bovendien kregen we meer en meer het gevoel
dat we zélf die leemte in de rechthulp aan
het opvullen waren, dat we niets anders
deden dan het individueel begeleiden van
geval tot geval. "

overheidswege uit de bus was gekomen,
was het wetsvoorstel van senator Storme
die ’ in afwachting van een meer diepgaand,
regerings- of parlementair initiatief een
deeloplossing wenste voor te stellen voor
een situatie die als schrijnend wordt ervaren en sinds jaren aangeklaagd : de vergoeding van de stage-doende advokaten die
kosteloos de gerechtelijke bijstand verzekeren '.

Bokken'jders in Arca.

Eddy Vereyken liet zich tot het schrijven
van dit stuk inspireren door de Bokkerijders-bende. Met de bende van Baekelanjt.
en die van Jan De Lichte zijn zij de
meest bekende uit onze geschiedenisboekjes. De auteur ging de motieven na Van
deze roversbende in de 18°eeuw, in
luid-Limburg.
De bokkerijders kenden twee benden.De
eerste kwam door een gebrek aan leiding en
structuur spoeding aan de galg. De tweede
bende hield het echter langer uit. Deze
stond onder leiding van de chirurg Jozef
Kirchoofs : hij vervulde zijn legerdienst
bij de Oostenrijkers en komt later terug
naar zijn geboortedorp waar hij een dubbelleven begint te leiden. Overdag eerbaar
arts, 's nachts kapitein van een roversbende.
Hij is die Kirchoffs die in het stuk van
Vereycken het meeste aandacht krijgt:z'n
banden met een brusselse vrijmetselaarskamer, zijn geloof in de ideeën van
Voltaire en Montesquieu, zijn streven naar
een geweldloze revolutie.
Boeiend gegeven, maar de productie in de
regie van Greta van Langendonck loopt
echter mank. De figuur van Kirchoffs wordt'
geridikuliseerd. Het wordt niet duidelijk
of hij een revolutionair of een herrieschopper is. Ik kreeg uit de voorstelling
de indruk dat ij een warhoofd was, en dat
kan kennelijk niet de bedoeling geweest
zijn.
Er wordt nauwelijks gerefereerd naar de
sociale kontekst van het Limburg van die
tijd. Dat Kirchoffs het vooral gemunt had
op het Oostenrijks absolutisme ; dat
Frankrijk op de dremper van de revolutie
stond, dat Engeland maar al te graag
wapens leverde aan roversbenden die het
gezag aanvochten wordt al te licht verondersteld gekend te zijn.

Hoewel niet iedereen van de medewerkers
met die koerswending even gelukkig was
('we kunnen die 2000 mensen die jaarlijks
op ons een beroep doen,toch niet in de
kou laten staan !?') , vond de meerderheid
het toch broodnodig dat de traditionele
werking, namelijk het individueel begeleiden
van geval tot geval('je kan het welzijnswerk noemen') »plaats maakte voor een meer
politiek gerichte werking, het klachten bureau.

Luk :

Chris

: "Onze werking was dus verlammend
zowel op die instanties die normaal aan
rechtshulp zouden moeten doen -zij voelden
immers de nood niet meer zo scherp aan-,
als on de mensen die bij ons hun probleem
lieten oplossen en als zodanig niet aktief
betrokken waren bij de oplossing ervan."

Wetswinkel Gent, samen met afh-Tevandere
wetswinke)s»toonde niet alleen overduidelij!
de leemte inde rechtshulp aan, maar vult
deze ook voor een stuk op, wat geenszins
de bedoeling was of is.

Vanaf 15 februari 1980 zouden de wetswinkeliers over individuele problemen (met
uitzondering van huurmoeilijkheden) geen
advies meer verstrekken ; je kon in de
wetswinkel nog enkel terecht met klachten
over personen en organisaties die wettelijk
of contractueel verplicht zijn rechtshulp
te verlenen : advokaten, pro-deo-bureaus,
notarissen, vakbonden, O.C.M.W.1s,...
Door het verzamelen van zoveel mogelijk
klachten hoopten de mensen van wetswinkel
druk te kunnen uitoefenen, enerzijds op
genoemde personen en instanties opdat ze
hun taak beter of grondiger zouden vervullen, anderzijds op de overheid opdat deze
nu eindelijk eens werk zou maken van de
rechtshulp en een systeem zou invoeren
waardoor iedereen aan zijn trekken kwam !

Er wordt in zowat alle stijlen geakteerd
en gezongen. We onderscheiden vage verrijzingen naar de Commedia dell'Arte stijl
in sommige fragmenten waarbij niet naar 'n
cliché gekeken wordt. Daardoor krijgen we
een karikatuur van de bokkeri,jders als
een bende lichtzinnige half-idioten.
Sommige van de rekwisieten komen ronduit
belachelijk over : een gipsen hoofd,
een geamputeerde hand, een afgezaagde
voet. Er worden woordspelingen gehanteerd
die gaan van net aanspreken van Jozef
Kirchoffs als Jozef K. , tot inside-jokes
die het publiek Siberisch laten.
Het effect van de rode mantel heeft Van
Langendonck nogal oneerbiedig geleend van
Jean-Pierre De Decker (Maar voor Maat)
maar haalt er verder weinig mee uit.
Dat is ook het geval met de vele anachronismen in tekst en regie die er
gewoon zijn,maar overigens weinig gewicht
hebben. Of heb ik gewoon die indruk ?
Men heeft dit stuk in een musical-vorm
willen gieten (muziek Rudi De Sutter) en
dat levert een paar sfeervolle momenten
op. Ook de belichting van Alex Claeys
draagt daar ongetwijfeld toe bij. Toch
zorgen de songs tussen verschillden scenes
ervoor dat de voorspelling nog fragmentarischer overkomt, wat het gemis aan
eenheid nog aandikt. Een-heid vinden we
alleen terug in het rijzige dekor van
Mark Van Den Bulcke : een schavot met
boven het kruis en onder het gespuis.
Er •’’s met inzet en verbeelding gewerkt
aan deze productie, dat willen we niet
ontkennen. Maar wat dramatisch bruikbaar
was in de tekst komt niet tot zijn recht
in de regie. Anderzijds is de tekst te
historisch-biografisch om te gedijen in
het levendige theater dat de speelse regie
beoogde. Daardoor krijg je de indruk dat
men niet weet welke kant uit te varen. Het
zal wel vol goede bedoelingen zitten, maar
ik krijg het er niet warm of koud van.
jo van domme
P.S. In schamper 151 -bespreking van
'breek ze- stond als regisseur vermeld
Jef De Smet. Dat hoorde natuurlijk
Jef Demedts te zijn. Maar dat had u
al lang door. Typen is menselijk.

De eerste taak van het klachtenbureau, het
individueel behandelen van de klachten, nam
ontzettend veel tijd in beslag. Als tegenstander kregen we nu een advokaat, wat van
ons een grondige kennis van de dossiers
en van het gerechterlijk recht vergde.
De tweede taak echter, het naar buiten
brengen van die klachten en daar structureel verandering proberen in te brengen
is een beetje in de iiergeethoek geraakt.
Het bleef bij het verzamelen van klachten
en het (proberen) behandelen van ieders
klacht zonder dat we die deuren open
stampten die we al zo lang wilden open
stampen. "

Vandaar dat er nu, begin '82, een nieuwe
werking op poten is gezet ?
Chris ( klachtenbureau

"Je moet maar es nagaan wie er allemadl naar de wetswinkel door verwijst :
de politie, de rijkswacht, het justitiepaleis van Gent en Antwerpen, zelfs advokaten, de O.C.M.W. 's van Gent en omstreken,
de vakbonden, de dienst vreemdelingen van
de stad Gent, de R.V.A., het rectoraat van
de R.U.G.,... en ga zo maar door.
Verder is het aantal mensen die een beroep
op ons doen de laatste jaren enorm gestegen:
in '75 bijna 200
in '76
558
in '77
1328
in '78
1600
in '79
2087
"

Die vaststelling kon enkel tot een volledige ommezwaai leiden: wetswinkel werd een
klachtenbureau !!!

Was er ondertussen iets aan het manke
rechtshulpsysteem eranderd ?
Luk : "Het enigste wat tot dan toe van

to n e e l.
hapje voor
een ■ zi eke ki p

) : " E r bleven dus
een hele reeks klachten, hoofdzakelijk
over advokaten uit het Gentse, onvoldoende behandeld; onvoldoende in die zin dat
we er ( wegens tijds- en 'personeels ’gebrek ) niet mee naar buiten kwamen. Eén
uitzondering is wel de geslaagde aktie
van de wetswinkel aan het justitiepaleis
tegen de fiskale fraude van de advokaten.

Rode draad in die evolutie van W.W.Gent is
echter de werkgroep huur ! In tegenstelling
met het klachtenbureau bleef zij'individueel
advies aan de huurder geven. Hoe kwam dat ?
Luk (werkgroep huur)

: "Van bij de oprichting stelden we vast dat een groot
percentage van het wetswinkelpubliek
(28 d 32 %) met huurproblemen te kampen
had. In ons land bevindt de huurder zich
nog steeds in een zeer zwakke positie.
Vandaar dat de verschillende wetswinkels
sinds 1976 -op het ogenblik dat er sprake
was de Belgische huurwetgeving definitief
te veranderen- rond die huurproblematiek
hebben samengewerkt : studiewerk werd geleverd, standpunten ingenomen, alternatieven geformuleerd. Ook gaf men aan de
huurders informatie over hun rechten (o.a.
door het Huurdersblad ) en werd de oprichting van een nationale huurdersorganisatie
in het vooruitzich gesteld.
De werkgroep huur heeft zich dus nooit
beperkt tot het individueel begeleiden van
de huurder. Integendeel, we gingen zeer
professioneel te werk. Je kan trouwens
gerust stellen dat dê huurspecialisten
van België in de wetswinkels ... of in
de ei genaars syndicaten zitten ! "

Maar ook het klachtenbureau kende zijn
eigen dynamiek !
Chris : "Nadat het klachtenbureau één jaar

vooral rond de advokatuur had gewerkt,
deed er zich opnieuw een evolutie voor die
min of meer te vergelijken is met die van de
wetswinkel, maar dan in versneld tempo.

De werking van het klachtenbureau wordt nu
bijgevolg beperkt tot het bestuderen van
het materiaal dat we de laatste twee jaar
verzameld hebben. Het is echter niet uitgesloten dat het klachtenbureau binnen enkele maanden, wanneer er zich een gebrek
aan materiaal voordoet, opnieuw permanenties houdt.

Maar momenteel kan je dus met je klachten
over de rechtshulp niet terecht bij het
klachtenbureau !

( vervolg wetswinkel Gent op blz. 4 )
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"Tales of Ordinary Madness" (DECASKOOP)

De personages in Ferreri's films voelen
zich rot, de wereld is tegen hen en ze
verdedigen zich dan ook op de meest
bizarre manieren; in zijn beruchte ‘La
grande bouffe' vreten vier welgestelde
heren in gezelschap van protitués en een
andere onderwijzeres, zich gewoonweg dood.
In 'Rêve de singe^ (nu in skoop)
In 'Rêve de singe' (vorige week in skoop)
denkt de hoofdfiguur dat een aapje zijn
kind is. In'la dernière femme' (nu in
calypso 23u) hakt een man in penopauze
zich de penis van het lijf (zie ook de
frontpagina). En inzijn voorlopig laatste
'Tales of Ordinary Madness' krijg je
varianten op zijn vorige werkstukken.
Deze film naar Charles Bukowski's boek
'Erections, Ejaculations, Exhibitions,
ans General Tales of Ordinary Madness',
gaat over een zijn lever naar de puinhoop zuipende dichter, die als hij geen
vrouwen achterna zit, wat letters op
maagdelijke papieren tijpt. Zekere dag
ontmoet hij zijn zoveelste muze. Ogenschijnlijk valt het kind wel mee, ze is
immers verdomd mooi. Maar naast het feit
dat ze een hoer is, blijkt ze ook nog te
getuigen van sado-masochistische karaktertrek jes. Zo sluit ze ondermeer haar vagina met een veiligheidsspeld af, en tracht
ze om de week eens zelfmoord te plegen.
Wat uiteindelijk ook lukt. De dichter
keert dan maar terug naar zijn kamer aan
de zee en ontmoet er vierklaps een nieuwe
muze. Het rad begint te draaien, net zoals
ervoor en steeds dezelfde richting uit.
De ronddolende figuren in deze film kunnen
zich maar niet aan onze welvaartsmaatschap
pij aanpassen, de kamera volgt ze zigzaggend naar hun troosteloze achterbuurten.
De o zo deftige burgerij komt even in
beeld en neemt direct het woord marginaal
in de mond. Ook zij willen met deze randfiguren niets te maken hebben, en deze
laatste vallen dan ook terug op zichzelf
wat gelijk staat met zelfmoord.
En toch blijft die afgestoten samenleving,
ook een vorm van een overvloedsmaatschappij; wat haar bewoners ook uitvoeren, zij
doen het intenser, overdrevener, kort om
buiten de proporties, en dat geldt’zowel
voor sex en drank als voor walging, egoisme en pijn. M.a.w. they feel blue en
meteen blijkt dat de fotografie ook al
opvallend gedomineerd wordt door de kleur
blauw. Ornella Mutti, de muze, bv. draagt
steeds blauwgetinte assortimenten.

"Ordinary Madness" is een film van wanhoop,
kijk maar es naar de ogen van Mutti, dat i<
één en al zelfbeklag. Een film ook zonder
happy end, daar de wereld toch degenereert
volgens Ferreri. Dat de dichter een nieuwe
muze vindt, is eigenlijk in-treurig, het
rad haat opnieuw draaien zoals voor een
ex-zuiplap die na de ultieme ontwenningskuur een volle fles aanvaardt.

FILM
"Du Zaïre au Congo" (SKOOP)

Revelerende documentaire van de Belg
Cristian Mesnil die de vaderlandsche
koloniaal, ooit operatief in Kongo,
in zijn ongestreken nachthemd zet. Tevens
wordt duidelijk dat men Moboetoe de staat
Zaïre van de regen in de dróp terecht
kwam.

FILM
"Rollover" (DECASKOOPj

Na het anti-Vietnam (Coming Home) en het
anti-kernenergie (The China Syndrome) wandelpad begaan te hebben, gooit de producente-steractrice Jane Fonda al haar energie op de financiële wereldtoestand. En
daarmee is ze bepaald niet opgetogen. Want
(zo roept ze uit), als de dankzij hun olie
rijkgeworden sjeiks hun tegoeden uit de
USA-banken terugtrekken, beleven we de
grootste monetaire crisis ever seen. Zo
iets doet elke rechtgeaarde yankee steigeren en dus wordt er een film over gedraaid.
Het verhaal. Jane's echtgenoot leidt een
petrochemisch bedrijf dat in de put en de
rode cijfers zit, maar hij is clever en
achterhaalt dus een financieel schandaal,
een duister zaakje waarin arabieren en
een grote amerikaanse bank betrokken zijn.
Dat betekent té veel weten en hij wordt al
in het begin van de film koud gemaakt. Hij
dood, Me Jane verliest geen tijd met snotteren, neemt het bedrijf over en ruikt eveneens oosters onraad, dat ze meteen te
lijf gaat hierin met volle overgave geruggesteund door bankier Kris Kristofferson. Tussen die twee groeit natuurlijk
de ware liefde, bloeiperiode die niet vermijdt dat de apocalyps van het kapitaal
losbarst. Marx zou gegniffeld hebben.
Nu is het best mogelijk dat er nog meer
interessant aspecten te vermelden zijn
maar ondergetekende geeft grif toe dat hij
geen iota, om van de rest nog te zwijgen,
verstand heeft van beurs- en andere speculaties. Wie dus het bankwezen niet a,l s
zijn rechter broekzak kent neemt liefst
een financieel adviseur mee.

De film is vlot gemaakt, regisseur
Pakula heeft techniek, maar drijft voort
zonder ziel. Het lijkt teveel1richting
handwerkt uit te gaan, en je kijkt als
toeschouwer té veel op het medium film,
té starend op de décolté van Fonda en de
smoking van Kristofferson. De boodschap
zijnde, opgelet voor alle arabieren met
petro-dollars op zak, komt zelden realistisch over en neigt bij wijle naar het
karikaturale (de cliché van de sjeik in
de woestijn). Iets wat nog in de hand
gewerkt wordt door de opdringerige romantiek tussen de zakenvrouw en de bankier.
Wellicht heeft mijn scepticisme te maken
met het gebrek aan kennis van het behanddelde onderwerp, t.t.z. geldelijk transacties op miljardenschaal in een mij totaal niet aansprekend milieu van glitter
en investeren. Dat is dus best moge!ijk,
maar dan moet de tandem Fonda-Pakula wel
revelerender gaan werken; duiding zonder
boodschapperig te worden.Want van de mone
taire en economische krisis van de jaren
deritg heeft de wereldekonomie nog veel
te leren...

FILM
"Casanova" tCALYPSO!

Fellini noemt hem een windbuil ,een blaaskaak bovendien, nochtans is de naam van
Giacomo Casanova, de 18e eeuwse nietsnut en
de beruchtste hengst aller decennia, in onze
woordenschat een begrip geworden.
In de film ’’Casanova" is de verleider CD.
Sutherland, getooid als een praalpaard op
leeftijd] zelf aan het woord. Hij declameert
pathetisch en prijst zichzelf aan als dé
van dé. Maar achter de weerzinwekkend opgetutte façade schuilt het grote niets, de
kerel wil bewonderd worden maar biedt niets
aan cmdat hij het gewoon niet kan. Hij heeft
dat trouwens nooit geleerd.Casanova is
slechts een marionet, een 'Pinocchio' zegt
Fellini, die begint te trekkebenen als er
applaus of bewondering voor zijn potentie
in de buurt gesignaleerd werd.
’Casanova', de film, is op en top Fellini:
bombastische dekors, achter diamanten
enpoeder weggemoffelde, aartslelijke vrouwen
dekadentie en platvloersheid, ironie en
blasfemie.
Het pikturale, het expressionistische is
echter zo adembenemend mooi dat dit alleen
al een verplaatsing naar de Koornmarkt
waard is.
Schoonhied alleen is erg oppervlakkig, akkoord, maar zoals Keats het zei , ”a thing
of bauty is a joy for ever."
In 1 Casanova 'is trouwens de verbeelding
aan de macht.
De lente zit in mijn kop, dat merken jullie
ook wel.
PVDE
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casanova 23u
DECASKOOP0
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doctor zhivago (70mm)
*
turks fruit
das boot
**
roi over
time bandits
repulsion
**
tales of ordinarymadness
*
les sous-doués
blow out
*
la chèvre
volgende week les uns et les autres(70mm)
0
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an americam werewolf in london
14.30 16.40 18.50 21.00
CENTURY00000000
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the anagonists
15 18 21
MAJESTIC00000000000000000000000000000000
ik ben joep meloen
14.30 16.40 18.50 21.00
het beest
14.30 16.30 18.30 20.30 22.10
CINE REX

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
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absence of malice
14 16.20 18.40 21.00
SELECTOOOOOOOO°00000000000000000000000C

the line
14.30 16.40 18.50 21.00

( vervolg wetswinkel Gent van biz. 3 )
Onlangs werd er nog een nieuwe werkgroep opgericht : de werkgroep repressie ?

Chris: "Ja. Die werkgroep, die trouwens
veel sukses kent, houdt zich hezig met het
fenomeen repressie zoals het hoofdzake lijk
wordt uitgeoefend door de overheid ( politie, rijkswacht, ... ). Bovendien bestaat de kans dat die werkgroep later aansluit hij de Liga voor de rechten van de
mens. Het doel van die samenwerking zou
zijn een klachtenbank over repressie te
organiseren om zo de krachtlijnen van de
repressie te ontdekken ".

We hebben een weekje overgeslegen.
Geen schamper vorige vrijdag.
Het begon al slecht op de redactiev ergadering, de zeefdrukklas liep
onder water en alle electriciteit
ging de mist in.
Edoch, een schamperredactie staat
voor niets. Electrische typmachines
zonder elektriciteit, wij kunnen het.
Lichtbakken zonder stroom, wij vonden
de oplossing. Nachtenlang noeste arbeid en daar lag ie... blinkend en
mooi, de moedervorm van schamper 152.
Voor het eerst een artikelenreeks
van het PK, een prachtige fotoreeks
rond de culturele happening,...

Kan iemand die afgetroefd werd door
de politie of de rijkswacht bij jullie
met zijn klacht terecht ?
Chris: " Tk vermoed dat de werkgroep re-

pressie zich niet met de indivi-duele behandeling van klachten over repressie zal
bezighouden.
Maar de Liga voor de mensenrechten kan dit natuurlijk altijd !"

Het grootste probleem van de wetswinkel
Gent ( en alle andere wetswinkels die ons
land rijk is ) is het aantal medewerkers.
De enige bemande werkgroepen zijn op dit
ogenblik de werkgroep huur en de werkgroep repressie. Nieuwe projekten, zoals
een werkgroep O.C.M.W. en één rond de gemeenteraadsverkiezingen van '82, blijven
in de kast steken bij gebrek aan mankracht
Vandaar deze oproep ! Studenten in de
rechten en andere geïnteresseerden zijn
steeds welkom op het volgend adres :

Maar alle werk voor niets...
wie heeft de moedervorm van schamper
152 uit het redactielokaal gestolen ?
Het is nogal duidelijk dat je daar
niets mee bent... sabotage dus ?

ROLAND AND HIS BLUESkVORKSHOP

Wetswinkel Gent
Fratersplein 16
9000 Gent
tel. (091) 23.28.77
Huurpermanenties worden gehouden
- elke donderdag tussen 18 en 20u,
Fonteyneplein 30, 9000 Gent.
- elke vrijdag tussen 18 en 20u,
Fratersplein 16, 9000 Gent;
Filip Verhoest

WIJ ZOEKEN een stevige tafel.
Centrum voor geboorteregeling en
.seksuele opvoeding, ^Min. Tacklaan
99, 8500 Kortrijk. Tel. (056)
22M 71.
120/228
ê
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kaffee artenelde • sint-pielersnieuivstraat
dond erd ag 22 APRIL 22uur

Op dinsdag 30 maart gaat de Zuid-Amerika avond door in de benedenzaal van
Home Astrid. OP het programma staat
een culturele happening met
- diareeks over Uruguay door Alfaro
- versnaperingen door Virginia deus
(zuidamerikaanse versnaperingen en
wijn !]
-diareeks over guatemala door oxfam
-het typisch gezellig uit de hand
lopen. Een organisatie van homeraden
Astrid en Vermeylen.

Op dinsdag 30 maart '82 om 20u organiseert de Socialistische Jonge Wacht CSJW)
een meeting in de Blandijn onder het
motto ' Naar een algemene staking tegen
Martens V ’. Spreker: S. Viaene.

