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Voorgenomen acties van de
Union Fedéraliste Interuniversitaire (TH?I).

Hierbij heb ik de eer We Excellentie het navolgende
ter kennis te brengen.
Kort geleden werd door Professor Michel Mouskhély,
een in Frankrijk genaturaliseerde Georgiër, hoogleraar te
Straatsburg, en Marcel F. Moellhausen-Mille, van Franse
nationaliteit, voorheen leraar in de Duitse taal aan een
Bcole Libre in Frankrijk, thans journaliet,j_een bezoek gebracht aan Nederland.
Onder leiding van beide heren had te Delft een bijeenkomst plaats van een aantal Nederlandse studenten, waar
door eerstgenoemde!! een plan werd ontvouwd, dat naar hun
mening zou dienen ter krachtdadige bevordering der Europese eenheid.
De eerste symbolische actie in het kader van dit plan
werd door studenten uit verschillende landen, onder leidin,
van bovengenoemde heren, uitgevoerd op 6 Augustus 1950 bij
de grensovergang Germannshof-Weiler aan de Frans-Duitse
grens. Hier werden door ongeveer 300 studenten de douaneslagbomen en douanebordjes afgebroken en verbrand.
Als tweede actie der studenten staat thans op het prO'
gramma een bestorming en bezetting van het Huis van Europa
te Straatsburg, op een dag in de week van 23 November tot
1 December 1950 en tevens een verstoring van de in die periode te Straatsburg te houden zitting van de Raad van
Europa.
Verder bestaan er plannen tot het verbranden van doua>
neslagbomen, enz. gedurende de komende winter aan verschil'
lende landsgrenzen, het hijsen van Europa-vlaggen op offie:
ele gebouwen, het gedurende enige dagen achtereen opbellen
,, : van ministeries in verschillende Europese'hoofdsteden om t>
; vragen wat er ten behoeve van de é'é'nwording van Europa gedaan wordt, enz..
Voor 1951 is een "zomer-offensief" in voorbereiding,
dat wederom zal bestaan uit het verwijderen van douaneslag'
'i~"~ bomen op grote schaal (o.a. aan de Nederlandse grens), het
- saboteren van de zittingen van de Raad van Europa te Straal
j... burg en het opwekken tot massale dienstweigering in de ver
'""- schillende nationale legers, waarbij als argument zal wor; den gebruikt, dat men alleen wil dienen in een werkelijk
• Europees leger.
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Minister-President.
Minister van Binnenl. 3aken.
Minister van Buitenl. 2aken.
Minister van Financiën.
Minister van Justitie.
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Alle acties zullen door studenten uit verschillende
Europese landen Borden uitgevoerd.
Professor M lelie l MousMiély is president van de Union
Fédéraliste Inter-Universitaire (üï'I) en de naam der UPI
aal v;orden gebruikt om geld in te zamelen voor de voorgenomen acties. Hiertoe sullen in allerlei landen schriftelijke
verzoeken aan zakenmensen worden gericht, terwijl tevens
getracht zal worden oud-ministers in de acties te betrekken.
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Mr L. Einthoven.

