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ublictteit rond het 19 januari 1971.
uidmolukse vraagstuk»

Hierbij heb ik de eer uwer Excellentie het navolgende
te berichten over plannen, die buitenlandse
publiciteitsmedia hebben, on voorlichting te geven
over het Zuidmolukse vraagstuk*

• Op 2k januari 1971 «al op het eerste net van de
Westduitse televisie een programma over de
Zuidmolukkers in Nederland worden uitgezonden*
Voor dit programma souden opnamen worden benut,
die in oktober 1970 in het woonoord te Vught en
in de woonwijk te Assen zijn gemaakt»
Men hoopt aan deze rapportage een vraaggesprek
met Ir. J.A. MANÜSAMA te kunnen toevoegen, welk
vraaggesprek zou worden opgenomen na de bekend-
making op 19 januari van de vonnissen in de
rechtszaak tegen de 35 bezetters van de residentie
van de Indonesische Ambassadeur»

• Een verslaggever van het "Internationaal Persagent-*
schap GAMMA'1 te Parijs heeft Nederland bezocht
om materiaal te verzamelen voor een artikel over
het Zuidmolukse vraagstuk. Het zou in de bedoeling
liggen dit artikel te zenden aan de abonnees van
het persagentschap in een groot aantal landen»
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Bladen als Paria Match, Life, Stern zonden tot de
abonnee* behoren*
De journalist zou tot zijn verontwaardiging hebben
vastgesteld dat er in de voonoorden toestanden
heersen die hij in een beschaafd land niet voor
«iegelijk had gehouden*
Hij vil ook doen uithoven "welk bedrog er is
gepleegd door de Nederlandse regeringen" en meent
dat door zijn artikel de openbare mening in veel
landen kan worden beïnvloed ten gunste van de
Zui dmolukkors•

Aan Zuidmolukse ai j de bereidt men zich eveneens voor
op «en actie die in het buitenland de aandacht moet
vestigen op de nood der Zuidmolukkers*
Ir. J.A. MANUSAHA zou een lijst hebben opgesteld van
buitenlandse staatshoofden en regeringsleiders aan
wie de brochure "Report of a protest" zal worden
toegezonden*
Deze brochure, waarin aan de Nederlandse regering
"aentala genocide" van ftuidoolukkers werd verweten,
werd reeds meegenomen naar de Verenigde Statea door
de "Vioe President" LOKOLLO, toen hij in december
1970 bij de Verenigde Naties opnieuw aandacht ging
vragen voor het Zuidaolukae vraagstuk*

Een gelijkluidende brief zond ik rechtstreeks aan
de Minister President en aan Uw ambtgenoten van
Buitenlandse Zaken en van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk*
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