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ENKELE REACTIES OP DE REGENTS GIJZELINGEN

De Kommunistische Eenheidsbeweging Nederland

1. De pro-Chinese Kommunistische Eenheidsbev/eging Nederland

marxistisch-leninistisch (KEN ml) heeft de terroristische acties van

de Zuidraolukse jongeren aangegrepen om een praktische basis te krijgen

voor haar politick m.b.t. zogenaamde nationale minderheden.

In Zuidmolukse woonwijken in o.a. Capelle a/d IJssel,

Krimpen a/d IJssel, Moordrecht, Vaassen en Vught en ook b.v. in

Doetinchem werd - deels nog tijdens de gijzelingsacties - gecolporteerd

met het blad van de KEN ml, de "Rode Tribune", waarin een artikel was

opgenomen over de strijd van het Zuidmolukse volk.

Tijdens de colportages zouden honderden exemplareri van het blad

verkocht zijn, waarbij gebleken zou zijn dat de Zuidmolukkers "in een

stadium zijn gekomen, dat zij elke hulp accepteren".

Voor de colportage-campagneT die in Doetinchem bijna tot een

vechtpartij leidde toen enkele tientallen voorbijgangers zich opwonden

over de KEN-leuzen, beschikte de KEN ml niet over contacten in de

Zuidmolukse gemeenschap.

2. Het voornaamste punt op de achtergrond van de gebeurteninsen in

Drenthe- is volgens de KEN ml, dat de Molukkers als nationale mindarheid

worden onderdrukt en nun recht op zelfbeschikking niet wordt erkend.

Dat de Molukkers hebben gegrepen riaar terroristische middelen wijt de

KEN ml aan "politieke verwarring" en een "gebrekkige verbondenheid

met de klassenstrijd van het Nederlandse volk1,1.

3. Ben oplossing van het Molukse nationale vraagstuk is volgens de

KEN ml alleen mogelijk in het kader van een "nationaal-democratische"

revolutie in Indonesie.
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Voor de Zuidmolukkers in Nederland betekent dit, dat aij hun

activiteiten geheel in het taken van die revolutionaire omwenteling

in Indonesie moeten stellen en in samenhang daarmee de strijd moeten

voeren tegen de Nederlandse monopolie-bourgeoisie.

De KEN ml wil dat de Zuidmolukkers in Nederland zich vocral

richten op de verdediging van hun rechten als nationale minderheid en

op de "politieke voorbereiding van de nationale hereniging in de toe-

komst". In die strijd souden zij'het Nederlandse proletariaat en andere

onderdrukten en nationale minderheden aan haar zijde vinden.

.̂ Het lijdt nauwelijks twijfel dat het artikel, dat in noeilijk-

begrijpbaar Nederlands gesteld is, door Zuidmolukkers ervaren is als

een steun aan hun ideaal, een vrije Zuidmolukse republiek, ook al wordt

dat in het artikel een "nationaal-bekrorapen" gedachte genoetnd.

De werkelijke bedoelingen zijn op dialectische wijze versluierd, maar

koraen neer op een onderschikking van de Zuidmolukse strijd aan die

van het proletariaat, waarvan de KEN ml de leidende kracht pretendeert

te zijn. Daarbij acht de KEN ml de scholing van Zuidmolukkers in het

marxisme-leninisme - in het kader van de politieke voorbereiding op

de nationale hereniging - noodzakelijk.

De Bond voor Dienstplichtigen

De Bond voor Dienstplichtigen (witte BVD), die vooral in de

eerste jaren na haar oprichting tegen het leger geageerd heeft ale een

instrument dat de regering zou kunnen gebruiken in geval van b.v.

conflicten in de Rijksdelen overzee of in geval van grootscheepse

ordeverstoringen, heeft de oplossing van de gijzelingsacties scherp

veroordeeld. In een Oproep aan alle "linkse Molukkere en Nederlanders"

zegt de witte BVD, dat de regering een politieke oplossing voor het

RMS-probleem moet aoeken en o.m. de betrekkingen met Indonesie moet

verbreken.
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Het Medisch-Juridisch Comite

Het Medisch-Juridisch Comite, dat zich sinds enige jaren

het lot van "politieke gevangenen" (o.m. in de BAADES-MEINHOF-sfeer)

aantrekt, beraadt zich over juridische steunverlening aan de in

verband met de gijzelingen gearresteerde Zuidmolukkers.
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