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Kritiek op het beleid van Pemuda Mas jarakat

a* Op een discussie-avond, gehouden tijdens de Zuidraolukse. >.
week te Boven-Srailde (van 8 tot Ik augustus), werd door ~j
vertegenwoordigers van enkele kleinere Zuidmolukse • j
jongerengroeperingen kritiek geuit op het beleid van de
Zuidnolukse jongerenorganisatie Pemuda Mas jarakat.
Met narae de 'GEHAKAN PATTIHÜHA' én het 'ZUIDMOLUKS
BEVRIJDINGSFRCNT ' namen stelling tegen de naar hun
mening te gematigde houding van Pemuda Masjarakat.

b. De «GERAKAN PATTIMURA' is een begin 1976 opgerichte
organisatie van Zuidmolukse •intellectuelen'. Contact
met 'communistisch1 geregeerde landen is naar hun oor-
dcel de enige mogelijkheid om te komen tot verwezen-
lijking van een vrije R. M. S.

- De • GERAKAN PATTIKÜRA' is een van de organisaties die
participeren in het K.O.V.I. (Komité voor Onderdrukte
Volkeren in en bij Indonesië) .

- De Zuidmolukkers , die vanaf 15 augustus j.l. in
Don Haag en Amsterdam enkele dagen een 'hongerstaking1
hebben gehouden, kunnen tot de sympathisanten van de

. «GERAKAN PATTIHÜRA' gerekend worden.

C. Het 'ZUIDMOLUKS BBVRIJDINGSFSOHT' is voorzover thans
bekend, een voortzetting van een Zuidmolukse jongeren- f.
orgatiicatie die in 1970 en 1971 enige aanhang had. l
Destijds werd kritiek geuit op de negatieve resultaten l
van het beleid van KANUSAMA en TAMAELA.

De vertegenwoordiger van het «ZÜIDKOLUKS BEVRIJDINGS- l
FRONT' trok op de discussie-avond tijdens de Zuidmolukse i
week de aandacht door een aantal uitspraken, t. v.: j

- "Het doel heiligt de middelen", . i
- "Een hardere aanpak van ae Nederlandse Regering i's j

gewenst",
- "MAKUSAKA heeft tot heden niets bereikt" en :

- "Acties dienen zich op de Suidesolukken af te snelen"."
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a* Een tweede discussieavond tijdens de Zuidnolukse week „
werd gekenmerkt door het optreden van

De tamelijk radicale uitlatingen van , di« o.ra.
verklaarde dat hij de terreuracties van december 1975
geenszins afwees, vonden bij de aanwezige Zuidraolukse
jongeren een willig oor. Voorts verklaarde , dat
ter verwezenlijking van de K.M.S. contact gezocht
moest worden met de Chinese Volksrepubliek.

b. Het bovenomschreven optreden van heeft inmiddels
onder enkele gematigde hoofdbestuursleden van Pemuda '

. • Masjarakat tot felle anti-reacties geleid. Kaar hun
mening hebben de Zuidraolukse jongeren in het Noorden
zich laten "inpalmen" door het optreden van

e* Voorzover thans kan worden overzien Jcan het optreden
van beschouwd worden als een hernieuwde poging,
ditmaal via de Zuidnolukse jongeren, om zich een be-
paalde positie onder de Zuidmolukkers te verwerven.
Dat persoonlijke belangen hierbij de ware achtergrond
van zijn activiteiten zijn, staat welhaast vast.

N.B. De organisatie van de Zuidmolukse week heeft van
een financiële bijdrage ontvangen ter

dekking van de onkosten.

d. 'President' MANUSAMA, fel tegenstander van contacten
met 'communistisch' geregeerde landen, verbrak in
september 1975 de relatie met toen deze in zijn
functie van reizend "R.M.S.-ambassadeur" in Lissabon
trachtte contacten te leggen met vertegenwoordigers
van het FRETILIN.

3» Zuidmolukse contacten met RODEJfULP.

Tijdens de Zuidmolukse week te Boven-Srailde hebben zowel
de organisator daarvan als de aanwezige vertegenwoordiger
van het 'ZUIDMOLUKS 3SVRIJDINGSFHCNT' uitgelaten, dat zij
contact onderhouden met de RODE HULP.
Tijdens de week werd voorts propaganda-materiaal van
RODE HULP aangeboden.
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De Zuidmolukse jongerenorganisatie Pemuda Masjarakat.

In de afgelopen maanden is van een werkelijk beleid van .
Pemuda Masjarakat nauwelijks sprake geweest.
Onderlinge controverses, gebrek aan organisatie-vermogen
en een steeds falend voorzitter v/aren oorzaken
van het achterwege blijven van een positie-bepaling zowel
t.o.v. het beleid van MAÏTUSAMA als t.o.v. de Zuidmolukse
jongeren zelf, die zich met name in het Noorden steeds
meer zelfstandig zijn gaan manifesteren.

Om alsnog tot een constructieve opstelling te komen,
vormden vijf hoofdbestuursleden van Pemuda Masjarakat op
1*» augustus een P.M.-kerngroep.
.Of deze kerngroep lang gehandhaafd zal blijven lijkt,
gezien de samenstelling ervan, op zijn minst twijfelachtig.
Enerzijds zijn vertegenwoordigd enkele fervente aanhangers
van MAHUSA1-K, die er nog steeds naar streeft -door middel
van een 'volgzame' Pemuda Masjarakat- zijn 'grip' op de
Zuidmolukse jongeren te behouden; anderzijds hebben enkele
'radicale' Zuidmolukkers zitting genomen.


