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PALOE VREDEN IN NEDERLAND

Op 15 november j«l» had
ir» F. Vreden, secretaris
van de arbeidersbewaging
van de PALU en tevens mi-
nister van L.V.V.& B»s

een gesprek met de kaders
van Palu-afdeling Neder-
land en van enkele pro-
gressieve Surinaarase or-
ganisaties in Nederland,
D© heer Vreden gaf er de
voorkeur aan te spreken
in de hoedanigheid van
secretaris van de arbei-
dersbeweging van de Palu,

De secretaris wees er op
dat de staatsgreep van
25 febr, 19&0 niet een
toevalligheid was van on~
tevreden militairen en
vakbondslieden, maar het
gevolg was van het wan-
beleid, dat vooral n& 25

november 1975 heel sterk
naar voren kwam, en do
gehels Surinaarase samer>-
leving had gefrustreerd,
t?De lucht was zwanger
van vernieuwing toen de
militairen de coup
pleegden" aldus Vredens



De leiders van de Hevolu-
tie gingen na de staats-
greep een binding aan met
het progressief denken,
oadat z-e bekwaam genoeg
waren en voldoende inzicht
beaaten out te begrijpen
dat esn progreesieve basis
onontbeerlijk was voor de
consolidatie en continue-
ring van een revolutionair
proces,
Evenwel was nooit duideljjlc
geweest wat nou in Surina-
me progressief was, het-
geen ds reden is geweest
dat de koers van het pro-
ces in het begin fluctu-
eerde tussen rechts en
links«

schietschijf

Een ander punt was? dat
de militaire leiders
rekeaing hielden met het
feit dat Suriname in een
gebied ligt waar de roep
om te strijden tegen het
imperialisme steeds meer
gehoor krijgt. Door Suri-
name nu tot schietschijf
te maken, zouden mogend-
heden die bij een anti-
imperialistische stlljuning
niet gebaat zijn, deze
roep een halt kunnen toe-
roepen»
Een ingreep van buitehaf
sou dus betekenen dat

alles wat progressief is
tot de laatste kiem ver—
nietigd zou worden, het-
geen de Surinatimse samen-
leving niet ten go*de zou
komen,

OBI het proces een sterke
basis te gevea sodat in-
terventie van buitenaf .of
destabilisatia van bin—
nenuit moeilijk dan wel
onmogelijk wordt, zal een
ieder "met de nadruk leg-
gend op dat wat z±ch pro-
gressief noemt" het pro-
ces onvoerwaardelijk
moeten steunen0
Politieke macht, inzicht,
ontwikkelingsvisie en
militaire macht moeten
samenvloeien tot l$n be-
weging.

Ook de organisaties in
Nederland moeten het
proces onvoorwaardelijk
steunen. Deae moeten op
basis van analyse van
het proces, begrijpen
dat getheoretiseer op
dit moment Tan geen be-
lang is, maar dat het
belangrijker is te voor-
komen dat het proces
valt,

Men zal heel subtiel
negatieve berichten en
coounentaren moeten ana-
lyser en, oradat deae er-
op gericht zijn de pro-
gressieven in Nederland
te frustreren*

De Revolutie is iri Ne-
derland goboren doordat
progressieve Surinaraers
in Nederland Tarerij.ng
begonnen met het analy-
sei-en en bekritiseren
van het toenmalig beleid
en dit hetben voortgezet
bij huo terugkeer naar
Suriname.

waakzaam

De krachten die het pro-
ces willes. keren, begrij-
pen maar al te roed dat,
v,'illen ae het proces
frustreren, ze oolf, de
progressieven in Neder-
larid moeten fruetreren,
Het is de task van de
progressiever. in Nader-
land hiervoor te waken
en actief te participe-
ren in het proces, want-
no ch ninacer is het be-
lang van een actieve
deelnanie aan een out-
wikkeling door de pro-
gressieven in Hederland
zo groot geweest a.ls nu»

Meii zal zich moeten
scholen, het proces ac-
tief suceten volgen en
waar mogelijk begelei-
'den, zodat men bij een
terugkeer naar Suriname
een. constructieve bij-
drage kan leveren aan de
continuering van het
proces.

Verder wees de secreta-
ris ei» op dat de aanval-
len die de Xaatste tijd
veelvul dig op de PALI)
zijn- gericht, niet on-
begrijpelijk zijn, Ze
zijn er namelijk vocr
bedoeld oin het proces te
destabiiiseren»
Yolgens de secretaris is
de belarsgrijkste ooraaak
dat de Pa. «—inbrer.g in
het proces een bedreiging
vormt vocr de beiangen
van huidijje niiljonaire en
miljonairs in wording
birmen de Surinaamse sa-
menleving en logisciier-
v.'ijae volgt daarop een
reaetie.

aanvallen

Deze aanvallen hebben de
Falu echter niet verzwakt
integendeel« Dit moet
voor jullie dan ook de
boodschap zijns om het
proces actief te blijver.
volgen. en ondersteunen;
omdat slechts op dewe
ijianier jullie en wij
(de beleidsmakers en
uitvoerders) kunnen voor-
komen dat het proces
valt en de ontwikkeling
van .Suriname slechts een
illusie wordto



NIEUW SURINAAMS MAANDBLAD IN NEDERLAND

MET EIGEN BLAD

D-2 Revolutionaire Beweging
van Ondersteunende Organi-
sabias in Nederland
(HEEOSON)» die op 7 okto-
ber van dit jaar ward op-
gerichtt komt met een eigen
blade Onder de naam :
FEI SHANAH wil daze organi-
satie een maandblad gaan
uitgeven, teneinde de Suri-
namers in Nederland blij-
vend op de hoogte te hou~
den van de voortgang van
de Revolutie,
REBOSON denkt hiermee in
aen behoefte te voorzien,
juist offidat anders biaden
wekelijks bet aieuws wit
de Surinaamse kranten
klaJckeloos overnejnen en
hier presenteren* In .FBI
SRAKAJ; wil men zicii niet
beperken tot net brengen
van nieuws over de voort-
gang en uitbou«< van 3e
fievolutie, maar men zal
daar ook zoveel raogelijk
kommentaar bij leveren.
Het is de bedoeling dat
het eerste nummer al eind
november verschijnt.

Wij van PALU-INFORMATIE
hopen dat FR1 SRANAK aan
het beoogde doel aal beant-
woorden. Wij willeu ten-
slotte HEBOSON fe'iciteren
met dit initiatief*

REBOSON
PROTESTEERT

GBENSSCHENDING 300R GUYANA

Naar aanleiding van. her-
haalde grenssehendingen
begin, vorige maand heeft
de Revolutionaire Beweging
van Ondersteunende Organi-
saties in Nederland een
seherp protest laten horen.
In haar communiquS stelt
REBOSON ondermeer dat de
Guyanese provocaties in
strijd zijn met de regels
en normen van het Interna-
tionale recht en de betrek-
kingen tusseii bevriende
volkeren.

SE30SOW -rijst er op dat
door de juyeaiese akties de
aandacht van de Surinaamse
autoriteiten op de noden
van het volk kan worden af«
geleidj waardoor een moge-
li.1.ke voedingsbodea o.nt-
staat voor rechtee krachteri.
REBOSOK waarschuwt deze
rechtse anti-revolutionaire
krachten voor ges-agsonder-
mijnende aktiviteiten voort-j
vloeiende uit daze Guyanese
.akties* !
.REBOSON v/ijst ei"1 verder
op dat dergelijke akties
v/eleens een gevaar kunnen
vormen voor de vrede in
het Caralbisch gebied*
"Tenslotte", zo besluit
het. communique', tsspreekt
REBOSON haar vei'trouweu
uit, ook in deze dagen,
in de leider van de Revo-
lutie, DESI BOUTEH5E0"

AGENDA

-V/oensdag 9 dec. 20.00 u
Gathari.jnesteeg 6 (SWSU)
jDIscussle over kleinland-
|bouw in Suriname met spre-
1kers namens PALU en FAL.
Organisatie:Sol«Bew.Sur.
-Zaterdag 12 dec,2-4-.00 u
JNieuwstraat 15(bar v.d.
iSociale Academie):DAN3I.
iOrganisatie:Werkgroep
Suriname Rotterdam,
(010-561886)

In Palu-Inforras tie va?i nc-
•'/ember 19&1 schrijven jul-
lie over de onjuiste in~
formatie over pensioenen
in Surinsme in het; artl-
kel van laij dsarover in
Troef van sept. 19&'1»
In april .22§£ bood ik het
door iidj geschreven ar"-.i-
kel "Oud zijn ii'. Surirj.anier
aan de Troef-redaktie aar:
?.e deelder. mi3 vervolgens
jtiee? dat ze het artikel
niet wilder p!aatser>»
Tot mijn grote verrass;ing
snerkte ik dat miju arti-
kel ttond afgeclrukt in
Troef van septe I98l,
zonder dat de Troef~red«
mij had gevraagd of de
gegevens in het artikel
nog korrekt waren,
Het is mij wel degelijk
bekend, "dat er iets
gaande is in Suriname",

Klaas Breunissen

Naschrift Pi-red.s
hopenlijk is er ook
een brief naar de
Troef-redaktie gegaan.
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OE TAAK VAN EEN
PROGRESSIVE VAKBEWEGING

In -de macuid oktober kwa~
men laden en syrapathisan-
ten van de PAIU-afdeling
Nederland bijeen ora over
de vakbeweging in Surinarae
te discussieren,
Het laatste deel van dit
weekend was gewi.jd aan de
taak van de vakbeweging
in het huidige revolutio-
naire proces,
Allereerst was er een in-
leiding door Franklin
Knoppel*

Snkele citaten:
"De huidige vakbondslei-
ders moeten zo snei rnoge-»
lijk gaan beerrijpen, dat
na 25 februari 1980 het
proces ean richtlng xnge-
slagen is die ten voorde-
le van de arbeiders is,
en dat er nieuwe kanften
geschapen zijn vcor de
Surinaamse arbeiders«n
"Be belangrijkste taak
van de vakbeweging in het
Suriname van nu is het
verdedigen en uitbouwen

van het revolutionair
proces* Bat kan sij
slechts door mede te par-
ticiperen in het centrum
van waaruit de belang-
rijkste besiissingen ge~
noraen worden»"

nieuwe impulsen

"De condities die via
participatie op het be-
leidsniveau kunnen worden
geschapen, moet zij aan-
grijpen om activiteiten
aan de basis een nieuwe
impuls te geven» Deze im-
pulsen zijn hard nodig.
Reeds een aantal jaren
roepen vakbondsleiders
dat de vakbeweging zelf
initiatieven voor produc-
tie rnoet ondernemen. Er
moesten cooperaties komen«
Om wat voor reden dan ook,
van deze vrome wensen is
weinig terecht gekomen.

»Velnu, de resultaten mogen,
gegeven de nieuwe kansen
die geschapen kunnen wor-
den, niet langer meer op
sich laten wachten."
"Qaat de vakbev/eging geld
soeken om praclitige ge-
bouwen op te zetten om de
ene na de andere conferen-
tie te organiseren met
Amerikaanse en Nederlandse
sprekers, of zullen de
noodaakelijke experimenten
met pro due tie en democi-a-
tische bedrijfsvoering

gepakt?

keuzt

Gaat de vakbeweging zaken
afdwingen die slechts de
werkenden in de grote be-
drijven ten goede konen,
maar die de kansen voor
anderen in de samealeving
blokkeren? Zal aij eraan
werken ora de tnentaliteit
van de arbeiders die no-
dig is om productiemidde-
len te beheren, te ont-
wilclvelen of aal aij de
mentaliteit die in kapi-
talistische verhoudingen
bestaat, versterken?
Het meet duidelijk zijn
dat de vakbeweging in~
derdaad een progressieve
rol gespeeld heeft in de

maatschappelijke ontwikke
ling in Surinarae, maar 66,
dat sij nu moet doorstote
naar het nationaal beleid
niveau oai die condities t>.
scheppen voor de basis di/
een effectleve controle
moet krijgen op de produe
tiemiddelen, Dat betekent
dat de vakbeweging in "too.
en daad jaoet .kiezen voor
een socialistisch Surinam«"
En dat sij, wanneer sij
dat niet doet, verandert
in een conserverende aiiti--

"~ " - • < . . » ĵ

die het pi'oces van emanci-
patic en eenwording van de
Surinamers in de weg staax.,
De be we gin e; moet zich men-
taal en structureel ver-
nieuwen om de taken die er
liggen succesvol aan te
pakken»"

bijdrage

Eierna ontspon sich een
discussie over de concrete
aiogelijkheden voor een
progressieve vakbeweging
oin aan de basis het revo-
lutionair proces te verta-
len»
Er v/erd daarbij onder-
scheid gemaakt tussen de
overheid, de multinational?
en de Surinaamse produktie-
ve kapitalist.
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Ten aanaxen van net ambte-
naren«-apparaat werd gesteld
dat de vakbeweging eraan
meet aeewerken oai nieuwe
produetieve projeeten op
te 2©tten» waarin ambte-
naren sinvoller en met
aieer toekomst werksaam
kunnen zijn*

Ten aanaietx van de pro-
duetiev« semi-overheids-
bedrijvgn werd er gesteld
dat de vakbeweging daar
moet toewerken naar een
volledige opheffing van
de tegenstelling tussen
directie en vakbond, door
bedrijs- en vakbondsorga-
nisatie geheel ta laten
samenvallen,
Bij de multinationals
moet de vakbeweging een.
waakhond sijn tegen. eco~
aomische sabotagej oaa*
door insage in de boeken
te e

bondgenooischap

Ook kan za daar meeweaken
bij het onderstaunen van
de revolutionaire leiding
bij onderhandelingen met
deze bedrijven, 2e'zal
ook moeten opkoiaen voor
medeaeggeaschap over de
iavestering van winsten«
Bij de Surinaamse produc-
tieve kapitalist gaat het

erom, om met deze saman
te werken om het bedrijf
uit ta bouwen en te mo-
derniserenj oncler yoor-
waarde van val^bondsmede-
zeggenschap bij alle be~
slissingen.
Een voorwaarde voor dit
bondgenootschap iss dat
de staat wettelijke garan-
ties voor de arbeiders
geeft voor die medezeggen-
schap.

Over het algemeen was men
van mening, dat de arbei-
dersklasse via de vakbe-
weging self tot hst op-
richten van nieuwe pro-
ductieve aktiviteiten.
laoet komea«
Dat laatste vooral oiadat
aowel de Surinaamae ka~
pitailsteaklasse als de
overheid als instrument
te awak zijn om de nati-
onale ecoaosd.© voldoende
op"gang te helpen*

MEER

rogressieve

rbeiders en

me
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Hjrt cultureel iraperia-
lisme en zijn greep op
Surinamee

De grondslagen van een
maatschappij worden al-
tijd ondersteund door
een machtig apparaatj
dat de ideeen van de
mensen probeerte te fce-
palen*
Dit apparaat sal altijd
de econoffiische grond->
slagen van de maatschap-
pij waarin hij bestaat,
ondersteuaen.
Het bestaat uit een
dichtgeweven net van
meesterlijke propaganda
die loopt via kranten,
films, t.v»-series,
t*v»~nieuwsfilms, tijd~
schriften, onderwijs-
systemen, etc. etc.
Dit onzichtbare net houdt
ons voor, dat de 'verdeling
van vandaag in rijke en
arme landen norciaal is,
dat de positie van derde
wereldlanden als grondstof
leverancier heel gewoon is
en dat de overheersing van

de derde wereld door de
industriele naties aan-
vaard moet worden*
Deze z.g* infcrmatie die
van tauiten op ons af komt,
probeert voor ons te be-
palen wat nou precies
Democratic is; wat nou
precies persvrijheid is9
en hoe het moet funktio-
neren»
Kortom ons hele denken |
wordt bexnvloed door dit
net, dat zijn grondvesten )
heeft in de vrije wereld,
waarvan Surinaiae een
slaaf is.
We lessen kranten (de Te-
legraaf) en tijdschriften
(Times), die heel vaak
worden opgesteld volgens
berichten afkomstig van
Amerikaanse persbux'eaus
die op hun beurt gecon-
troleerd worden door Ame-
rikaanse maatschappijen.
Maatschappijen die er
alle belang bij hebben
dat de 'image* van de
goodwillirig Amerikaan
niet geschaad wordt en
er een aversie aou kun-
nen ontstaan tegen alles
wat amerikaans isf due

ook tegen hun produkten
en tegen hun vestigingen
die vrijwel in elk land
aanwezig zijn.
De bevolking van de ver-
schillende landen mogen
niet in de gaten krijgen
dat alle westerse voor-

nemens in hun land
slechte bedoeld zijn om
dat land af te romeri.
Men meet het idee krij-
gen dat alles wat de
Amerikaan onderneemt,
uit de humanitaire hoek
komt waaien, humanitaire
windeii vergezeld van
tyfonen die cnh'erstel-
bare schade achterlaten
wanneer ze op besoek ziya
geweest.

Hoewel het probleem van
nieuwsverstrekking heel
complex is doordat de
plaatselijke media's
niet kapitaalkrachtig
genoeg zijn om hun eigen
journalisten uit te stu-
ren-anders dan ameri-
kaans nieuws op te kopen,
zal fiien moeten proberen
met het weinige dat er
ie eigen, vrijwel onaf-
hankelijk van de westerse
nieuwsbronnen, niexiws-
media te creeren, wil men
komen tot een nationaal
bewustsijn van het volk
en daarmee een netionale
ontwikkeling van het
land.

Ook voor Surinam© geldt
dit. De besitters van de
media isullen moeten pro-
beren hun nieuws te halen
uit bronnen onafhankelijk

van de westerse wereld,
en zich er van vergewis-
sen dat alle berichten
leiden tot de ontwikke-
ling en bewustzijnsver-
hoging van het volk,
De heren zullen moeten
begrijpen dat de waarhei-
van deze tijd anders is
dan hoe de wosterse broc-
nen bet aangevenf alsook
hun media, denk aan de
Telegraaf«

Aan ons is het de taak
om berichten die via
verschillende kanalea
ons bereikent te ana-
lyseren en te zoeken
naar de diepere beteke-
nia daara ch ter »
V/ant niet alleen op
econoffiisch en geestelijlc
terrein moeten we doelen
bereiken, maar ook het
nationaal sn ontwikke-
lingsdenkeii moeten we
ons als doel stellen,
Onze denkwereld bepaalt
onze gedachten en leidt
ons handelen, Elke be£n~
vloeding hiervan ver-
awaict onze motivatie om
te vechten voor ons land
en ondermijnt het halen
van nationale doelen.

Anderen zijn ons reeds
voorgegaan bij het ont™
wikkelea van hun nations
le doelen.
Wij kunnen dit ookS
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UfTGANGSPUNTEN VAN NET
;UWE GRONOBELEID

(treed 2.5 febr* 1932
in werking)

fflar v r o uw "

B.w.2,: toewijzing
van grond is geen
gunst ffieer*

2} i;itg£̂ vjej;

Deze gronden mogen
- niet aan de wildernis
worden prijsgegeven«

3 ) De^r or^__b_eh£ort__aan
hein ^ ^ ^
11 jk_ b e werlct «

Op dese regel zijn 3
uitsonderingen:
a, gronden die zonder

toes teaming in ge~
bruik sijajj,, genomen;

b« mensen die in loon-
dienst de grond
voor een ander be-
werken |

c» taensen die tesaraen
iaet anderen de grond

bewerksa,

over heid behoudt
z;eggenschap ojg dome in-

. (a lie grond die.
niet in allodiaal ei-
gendom is uitgegeven;
red. PI)
Daartoe is een nieuwe
zakelijke titel gemaakt
"Grondhuur" (een soort
tussenvorm tussen huur
en erfpachti red. PI),
Voor elke overdracht
aaa een derde aal steed*
toes teaming nodig zijn
van de over lie id .

5) _ _ ,
zljn met grond.
Daartoe is er een soort
overdracht-belasting op
basis van taxatie-waard*
van de kale grond Inge-*
voerd#

6) 3ij de uitgif te van
niejuwe_ ̂ onden zajL . de
nieuwe bewonji^bewerker
moeten bijdragen in de
kp_s t en van he t bouwri jp

(Hoe is nog niet bekend
bij de redo van PI)

Majoor Eorb die de ult~
gangsptmten toelichtte
op een persconferentie,
vulde nog aan dat er een
norm is gesteld voor
rijstbedrijven nl« 500 ha
als ffiaxijnum are aal®

Bovendien kunnen volgens
decreet E-21 all© nkenne-
lijk verlaten en onbe-
heerde gronden" ingetr<5k~
ken worden? ook die welke
vallen. onder allodiaal
eigendom en erfelijk be~
ait.
Eventuele eigenaars Icrij-
gen alle gelegeaheid aan
te tonen dat ze deze

bezitten«

ALS zic'h afvraagt

hoe het komt dat de
PALU de laatste tijd
aoveel in het nieuv/s
is *.»..... ,«.,..*«.
neara dan een jaar-
abonneiaent op PALII-
Inforiaatie $ stort /15
op giro: 7̂53108 tnv»
H.Huijzen te Imsterdaa.
Steun-abonnement

De moderne politieke ge»
schiedenis sou men syn-
bolisch kunnen laten be-
ginnen op 7 december 19̂ *'
met de radio-toespraak
van koningin Wilhelmina,
vanuit Londen* Daarin
beloofde ze verandering
van het staatsbestel en
autoaomie voor de Keder»~
landse kolonien Stirina.me
en Indonesia«
De Kederlatiase regering
was in ballingschaps
Kederland was beset door
de troepen van Hitler*
Onder druk van desa on-
comfortabele positie en
van de groeieade onaf-
hankelijkheidsbeweging
in Indonesiaj werd de^e
belofte gedaan*
Ten tijde van de toe-
spraak stond het poli-
tieke leven ±®. Surinam^
nog in de kinderschosnsn,
Het kiesrecht was bep&rki
tot ca y/o van de vox was-
sen bevolkingj en po3.i-
tieke partijen als aoda-
nig bestonden niet» Ver-»
kiezingen voor de kolo-
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niale staten war en v/ed-
strijden tussen elkaar
beconcurrerende elite-
groepen, '.vaarbij de gou-
verneur ook nog een grote
stem had,
Op 7 deceitiber 19̂ 2 werd er
een verarsdering van dit
systeer; beloofd.
Overigens was de eerste
verkiezing met algemeen
kiesrecht pas in 19̂ 8 en
de beloofde autonoride kwam
pas In 1952 (tien jaar
1 r> tA V ~} -

KORT NIEUWS

MINISTER VREDEN

BRENGT WERKBEZOEK

A.AN CORONIE

Op donderdag 29 oktc^ber
bracht tainister F.Vreden
een bezoek aan Coronie.
Hlj voerde gesprekken met
de arbeiders van de Sticos
(de cocosoliepers) en met
de padiverbpuwers georga-

niseerd in diverse land-
bouwcooperaties en belan-
gengroepen»
Hij besprak de raaatregelen
en projecten die in voor-
bereiding sijn om de land-
bouv; in Coronie een flinke
push te geven.

Elm van die projecten is
de bouw van een padidroger
en opslagsilo, gekoppeld
aan ontsluiting, ontivate-
ring- en irrigatie van de
rijst-arealen, Het geheel

Me t de werkxaaniheden zal
volgend jaar warden begon-
nen.

VOLKSCOMITES WILLEN

INVLOED OP BELEID

CQCOS

Een ander project is de
rehabilitati-3 van de cocos-
pers in Coronie. Dit moet
Sf 500,000 gaan kosten en
ook daarvoor is onlangs
het project-dossier gereed
gekomen, De landbouwers
drongen er op aan osn met
speed de kleidammen, die
dienen als afvoerwegen
voor de padi, te verste-
vigen en ~om de grens-
kwestie ook snel op te
losseiu

Maandag 2 november j»l»
vergaderden de gezaraenlij-
ke volkscoiait^'s uit het
district Suriname, Daar
kv/aci vooral de status van
de volkscorcitS's aan de
orde en d© noodaaak tot
scholing*

zeer belangrijk,
willen de volkscomit^1 s
niet meer volstaan met
slechts het zorgen voor
verbetering van de wegen,
de straatveriichting en
de ?/aterleiding in him
gebied. Behalve de mate-
riel© zaken ivillen de
volksco.mite*s aich verder
outwdJdcelen OKI waarlijk
in staat te z±jn een bij~
drage te leveren in het
proces naar vrijheid en
defflokratie*"

positie

stridden in dese re~
volutie tegen uitbuiting,

tegen kapitalisme. Wij
stridden ervoor om Stiri-
najBe een positie te geven
in de rij der volkeren*
Als wlj als volkscotaite
gaan praten met de kapi-
talist over verbetering
van onae levensomstandig-
he dens dan kan hij niet
tegen ons konien zeggen.
dat hij niet met ons
praat omdat wij niet bij
de wet erkend zijne
Onae positie moet duide—
lijk zijn", zo sprak e*n
van de voorzitters.
Het raadslid Cairo ant-
woordde hierop dat de
vo Iks c o si t §' s w e 1 ma c h t
hebben, ?/e,liswaar nergens
opgesclirevenj maar door
de bundeling en de eenheid
die aij vormen, hebben ze
genoeg raacht om zich v^er-
kelijk met inspraak op
beleidsniveau besig te
houden*

1ST U DAT........

er in principe besloten
is om 100 mlj. te reser-
veren voor de uitbouw
van een eigen Surinaainse
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DE3TABILISATIE JAMAICA

MICKASL MNLEY

Bes tabillsa tie is een
veel gebruikte met hade
van de Araerikanen om
hen cmwelgevallige re-
giems te wipperu
Allende heeft dat in
Chili ondervonden,
lagan in Guyana en
Michael Kaale',1 ' in Ja-
maica,

Steeds wo r den deselfde
teehrd.eken gebruikt :
De v/ijze waarop de pers
in Chili onder Allen de
werd gesubsidieerd door
de CIA en de ITT is later
cekend geworden; hoe de
vakbonden in de jaren {60
in Guyana, war-en gexnfil-
treerd| ia door Jagan
afdoende aangetoond.
Ook Michael Manley, even-
ais Allende en Jagan een
progressief staatshoof d»
heeft het veld moeten
ruimen als gevolg van een
bev/ust gecreeerde chaos:
destabilisatie,

Laten we de ervaringen
van Jamaica van v66r de
verkieeingen in oktober
1980 even terug halen,
Michael Manley is leider

v?.n de People' s National
Party, Hij regeerde 8
jaren en streefde een on~
afhankelijke economische
politiek na. Hij nam bv0
de raaatregel om de hef-
fing op bauxiet te kop-
pelen aan de prijs voor
aluminium op de Ameri-
kaanse markt*
Bovendien weigerde Manley
te zwichten voor de exor-
bitante eisen Tan de in-
ternationale leenbank
( T V^ x\ ̂m t «
Genoeg aanleiding voor de
Amerikanen, die vreesden
voor een nieuv/ Cuba, om
maatregelen te neoien
Verjagen van Maniey was
het doel, chaos stimuleren
net ciiddei, en destabili-
satie het instrument.

Hit de pers van toent

"Manley is er van over-
tuigd dat er een samen-
zwering aan de gang is
om hem het regeren onrno-
gelijk te maker*. Met
name de gewelddadigheden
en de intimidatie die op
zijn partijleden wordt
uitgevoerd, sterken hem
in dat vermoeden.

intimidatie

Begin juli bijvoorbeeld
werden in een getto in
West Kingston 7 PNP-
aanhangers vermoord,
Vijf gewapende niannen
drongen hun slaapkamer
binnen en schoten de
leden van de PNP door
het hoofd*
Twee weken later, na de
genoemde tragische inci~
denten in Kingston, be-
gonnen gewapende mannen
diverse politiestations
te beschieten; ook een
aiekenhuis wercl het
doelwit van de terroris-
ten» Gewapende mannen in
gehuurde auto's versche-
nen in de wat afgelegen
wijken van Kingston,
waar de aanhang van Man-
ley het grootst is, en
bedreigden de bewoners.
De maand juli zouden
"alleen vrouwen en kin~
deren het slachtoffer
worden van hun terreur"
zo stelden de mannen9

staatsgreep

Het is begrijpeiyk dat de
oppositie-partij *van Seaga
inhaakte op de tuniultueuae

situatie en de regering
revan beschuldigds de ore
niet te kunnen handhaven«.
Men schreef dit toe aan c
economische ontevredenhei
van het volk tea«v» Mae-
ley's beleido Velen. vrees
den een "Ingrijpen van het
leger, dat uiteraard de
rechtse JLP in de kaart
zon spelen, .Deae yrees we,
niet geheel ongegrond. In
juni ward bekend gemaakt
dat de regering een tegen
haar bera.amde staatsgreep
had. ircrijdeld* Drie bur-
gers en JfQ militairen
werden ingerekend.

CIA

Niet alleen tegen de JL?
bestaat het vermoeden dat
aij probeert Manley het
regeren onmogelijk te tsa-
ken» Ook de Central In-
telligence Agency (CIA)
heeft sich op een blame-
rende v;ijze op het ver-
kiesingstoneel getoond*
De Amerikaanse journa-
list Luis Wolf verklaarde
op 2 juli 1980 tijdens
een persconferentie dat
er op Jamaica 15 CIA-
agenten werkzaam waren.
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I'ijdens dese persconferen-
tie onthulde hij tevens de
identiteit van deze aan de
diplomatieke dienst verbon-
den medewerkers. Twee dag-eri
rxa de persccnferentie werd
op het liuis van Richard
Kingsman, die als CIA-
station-chef opereert in
Jamaica, een "aanslag" ge-
pleegds Kieniand raakte ge-
v;ond, raaar het luxueuze
apparteiiient werd beschoten
met een juachinegeweer» In
de tuin v;erd een brandbom
gegooid, Deze "aanslag11
was voor de AKierlkaance
reg-ering aanleidiag oni de
15 diplomaten met nun ge-
zinnen terug te roc-pen,
Er bestaat een groot ver-
:r..oeden, so ctelt V/olf, dat
de CIA de aanval self heeft
beraaad ora een gerechtvaar-
digde aftociit te kunnen
creereru Het daarnaast de
bedoeling de regering Han-
ley te biamereru

V;oir beschuldigde de CIA
ervar. een carapagne te voe-
ren oai de regering I'lanley
te destabiliseren. Hij
uitte daarbij de beschul-
diging dat de brand in een
bejaardentehuis dit voor-
jaar, die aan 1n6 "̂ fouvjen
het leven kostte, een on-
derdeel \ormde van deze
campagne. De snelle terug-
toeht van het ambassade-
personeel in Kingston

roept bij iVolf herinne-
ririgen op aan 19?6» toen
nn het bekerult'-'aken van de
ru.uiien van CIA riiedewerkers
door Philip Agee eveneens
een snelle terugtocht tot
stand Icwara,"

iasterkampagne

"Vanwege vermeende CI.4-
betroklienheid in het re-
daJctionele beleid van het
grootste dagblad van Ja-
maica, de Daily Gleaner,
was er een onderzoek
gaande naar het beleid
van de Rsedia in Jamaica,
Al eerder was bekend ge-
worden dat de Gleaner in
197'+ en 1975 ruim 70 ar-
tHeelen van aan de CIA
gelieerde persagentschap~
pen had gepubliceerd.
.Deze onthulling weerhield
de GJ.eaner er niet van
iiaar lasterltacij. agne tegen
Manley te verhevigen. Net
alo in Chili was gebeurd
set de krant El Mercuric
werd eind 1979 de Gleaner
uit dank voor des-.e laster-
karupagrie de Maria Moors
prijs van de Columbia
Universiteit toegekend.
De toonsetting van haar
berichtgeving en de vele
naamloze artxke3.en recht-
vaardigen het verraoeden
dat de CIA nog steeds

aktief betrokken is in de
Gleaner* Fred Landis,
media-advisettr en onder-
zoeker van een Amerikaanse
Senaatskommissie, ver-
klaarde tegenover de on-
dersoekskommissie hier-
over: "it's Chile all
over again".
Ook onthulde Fred Landis
op dezelfde zitting van
de onderzoekskomraissie in
mei, dat er op dit moment
pamfletten circuleren in
het militaire apparaat
van Jamaica dat hen most
voorbereiden op sen mili-
taire aktie tegen de re-

gering® In dezel:fde week
onthulde Andrew You.ag een
rapport met een destabi-
lisatieplan van de US Na-
tional Security Council
oss Manley te wippen. Als
een van de redenen hier-
voor noemt het rapport
"dat de huidige demokra-
tisch socialistische po-
litiek in Jamaica elcono-
jrd-sch herstel van de
Verenigde Staten in de
weg staatj'.'

Naar: "Onze Wereld'%
oktober 1980

en "Alerta", septns'8o.
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SOS, Stichting Ontwikkelings
Samenwerking
Holzstrast J 9, Postbus 25, Kerkrade,

'v ^Tel.045-45 7444.

',* 'Doe/ste/itngrtiBt 4fnpoiteren van gosdefen
' (zo'ais gebruiks- en bonsumptie-arfiketen,
kunstvoorwerpeh) van bssisgroepen in de
Berde Wereld met het doel de producenten
een eerlijk loon te betalen en te begelsiden

, riaar een zelfstandige reiatte met <te normale
handel. De goederen worden in Nederland
verkocht met informatie over de betreffende
produkten en het land van herkomst.

Informatie d.m.v.: publikaties, foto's, dia's,
films en mondelinga irrformatie.

Sri Lanka, Stichting Nederland—
Molenstraat27, Den Haag.
Tel. 070-63 05 50.

Doelstelling: steun verlsnen aan
ontwikkelingssamenwerkingsprojekten in

, Sri Lanka via de Netherlands Alumni
'Association of S'rf Lanka waarvanoud- •
deelnemers aan international opleidingen
in Nederland lid zijn.

Informatie d.m.v.:publikaties,foto's, dia's
en.mondelinge informatie.

Sri Lanka Werkgroep Nederland,
Stichting —
Postbus 138, Weesp (p/a Carl Grasveld).
Tel. 020- 14 1404.

Doelstelling: het bevorderen in Sri Lanka
(Ceylon) van zelfbewustvvording,
zelfvertrouwen en verantvroordelijkheid t.a.v.
de ontwikkeling in eigen land — waarbij de
mens centraal staat — doorsamenwerking.
Hiertoe worden kontakten gelegd tussen
basisgroepen in Sri Lanka en Nederland en,
waar gewenst, daadwerkelijk steun verleend.

Informatie d.m.v.: publikaties, foto's, films
en mondelinge informatie.

Suriname Comite
Van Breestraat 189-hs, Amsterdam.
Tel. 020- 7904 98.

i
Doelstelling: stimulering van het bewust-
wordingsproces in Nederland t.a.v. de
aktiviteiten van het Nederlandse en

buitenlandse betirijfsleyen en de daarmee
sarnenhangendeproblematiek'arm^rijk;
steunyerlening aan de progressieve

Informatie d.m^.: p^blikaties, foto's, dia'4,
films, posters en mondelinga informatie.

ISurinamd Comite
llpfenstein 24, Ldridsmeef.
Tel.' 02908 -17. 27.

Doelstelling: steunverlening aan initiatieven
vanuit de Surinaamse samenleving
afkomstig; materiele steunverlening in de
vorm van beschikbaarstelling van boeken,
medicijnen, speelgoed e.d.; houden van
protestdemonstraties en -bijeenkomsten
over de sociale en economische
ongelijkheid in Suriname; scholing van
medewerkers over Suriname.

Informatie d.m.v.: publikaties, foto's, dia's,
films, posters en mondelinge informatie.

Suriname, Solidariteitsbeweging —
Maliesingel 13, Utrecht.
Tel. 030 -31 63 49.

Doelstelling: het wekken van een zo groot
mogelijke belangstelling vpor Suriname; het
voorzien in de behoefte aan juiste
informatie; het ontwerpen en doorgeven
van aktiemodellen en het uitwisselen van
ervaringen.
Informatie d.m.v.: publikaties, foto's, dia's,
films en posters.

Surinamers— Nederlanders
Transvaalkwartier, Werkgroep —
Hertzogstraat 50a, Den Haag.
Tel. 070 -65 89 25.

Doelstelling: informatieverschaffing over
o.m. deonafhankelijkheid van en
ontwikkelingshulp aan Suriname en de
probleemstelling Suriname— Nederland; het
houden van tsntoonstellingen over
Suriname— Nederland; het geven van lessen
maatschappijleer over o.m. de Derde
Wereld-problematiek.

Informatie d.m.v.: publikaties (brochure en
zwartboek), foto- en diaserie, video-film,
affiches en mondelinge/schriftelijke
informatie.
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tussen de 14 en 18 jaaris er van 19.00
tot 21.00 uur. Bij die groep ligt het
aksent op diskussie, films, af en toe
een kwis en de laatste tijd bijzonder
veel spel. Vooral voor deze groep
heeft Maike veel hulp nodig. Een of
twee vrijwilligers zouden zeer wel-
kom zijn. .,A

Problemen
Het is duidelijk dat de grootste pro-
blemen zich vooral voordoen in deze
leeftijdsgroep. De surinaamse ouders
houden streng de hand aan regels,
zoals die vroeger in Suriname werden
gehanteerd. Respekt voor ouderen,
geen vrije seks, bescheiden zakgeld;
vroeg thuis enzovoorts.
De jonge surinamers trekken op
school op met hun nederlandse leef-
tijdsgenoten en komen er al ras ach-
ter, dat ze ver achter lopen. Dat geeft
thuis de nodige konflikten. Eisen om
meer zakgeld, om meer vrijheid, om
op jongere leeftijd verkering te mo-
gen hebben, het zijn stuk voor stuk

zaken die. tot hooglopende ruzies
kunnen leiden. Vak komt de harde
hand van de vader eraan te pas. In
het ergste geval lopen de kinderen
van huis weg, met alle nare gevolgen
van dien voor kinderen zowel ouders.

Begrip
Maike tracht in haar groep middels
diskussie de jongeren een en ander
bij te brengen. Niet alleen begrip voor
de ouders, die in een andere wereld
en tijd zijn opgegroeid, maar ook voor
hun eigen situatie in een vreemd land,
met andere zeden en gewoonten. Het
is passen en meten, geven en nemen.
In de afgelopen twee jaar heeft Maike
Drooduin veel bereikt in het Oude
Noorden. De kinderen hebben kun-
nen deelnemen aan de zomerkampen
die door de E.B.G. zijn georgani-
seerd. Tientallen kinderen hebben
zodoende toch kunnen genieten van
enkele dagen buiten Rotterdam, waar
ze anders nooit aan toe zouden zijn
gekomen. De 14 tot 18-jarigen zijn

twee weken naar Duitsland geweest,
hetgeen mede mogelijk was door ker-
kelijke steun vanuit Duitsland. De
jongeren van 8 tot 13 jaar vertoefden
een weekje in het brabantse Bladel,
waar ze alle rumoer van de grote stad
konden vergeten.

Dit werk voor de surinaam-
se jeugd moet doorgaan.
Ook in andere wijken zitten
honderden surinaamse jon-
gens en meisjes te wachten
op soortgelijke aktiviteiten
als in het Oude Noorden.
Daar zijn vrijwilligers voor
nodig. Het liefst surinaamse
mannen of vrouwen, die g
middeld twee uur per week
willen geven voor de jeugd
van hun eigen land.

Solidariteits Beweging Suriname
houdt landelijke manifestatie
Zaterdag 1 november a.s. houdt de
Solidariteits Beweging Suriname een
landelijke manifestatie in Rasa aan
de Pauwstraat 13 in Utrecht. Op deze
manifestatie zullen verschillende
sprekers ingaan op de aktuele situatie
van surinamers in Nederland. Aan
vragen als waarom zoveel surinamers
naar Nederland komen, hoe hun posi-
tie is en wat de konsekwenties zullen
zijn van een strenger toelatingsbe-
leid, zal aandacht worden besteed.
Er zal ook een forum-diskussie zijn
met vertegenwoordigers van de Lan-
delijke Federatie van welzijnsstich-
tingen voor surinamers, F.N.V.,
Raad van Kerken, het Platform Bui-
tenlandse Werknemers en het Lande-
lijk Overleg Surinaamse Vrouwen.
Tijdens de manifestatie, die van
10.30 tot 18.00 uur duurt zijn er
optredens van Marius Monkau, de
surinaamse dichters Jules Niemel,
Eddie Kolf en Glenn Reuyke. De dag
wordt besloten door Ritmico Espe-
cial. Er is verder een informatie-
markt, een tentoonstelling "Surina-
me aktueel", video opnamen en suri-
naamse hapjes.
Toegangskaarten zijn a f 5,00 ver-
krijgbaar door overmaking van dit
bedrag op giro 33 71 328 ten name

van S.B.S. in Utrecht. Alle verdere
inlichtingen kunnen worden ingewon-
nen bij de S.B.S., Oude Gracht 237,
tel. 030-32 86 67 in Utrecht.

I
i De Solidariteits Beweging_Suriname

* rleeft in een schrijven, gericht aan de
ambassadeur van Suriname in Den
Haag, minister president Van Agt, de

minister van Ontwikkelingssamen-
wer De Koning en de leden van de
Tweede Kamer, fel geprotesteerd te-
gen het nu al meer dan zes weken
durende voorarrest van de drie ex-

fleden van de Nationale Militaire
jfRaad, Mijnals, Sital en Joeman. Pro-
test was er ook tegen de yoortdur
de aanhouding van de leiders van de

evolutionaire Volks Partii: Plavfalr.
/umberbatch, Frank en Michel

Naarendorp.

Indien u lekKer wilt eten, zoals u
dat in Suriname gewend was, moet
u echt eens binnenstappen bij;
SURINAAMS-JAVAANS-INDISCH EETHUIS
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Dagelijks geopend van 13.OOuur-23.OOuurA
Dinsdag gesloten.Beukelsweg 7.
Rotterdam,tel. 010-773914

•Bestellingen, ook voor feestjes
Quick service en een
prettige,,SRANAN" sfeer.



Malke Drooduin: eenzaam in
touw voor surinaamse jeugd

Elke woensdagmiddag is ze
,'uk in de weer. Voorname-

lijk voor de surinaamse kin-
deren, maar ook kinderen
van andere buitenlanders
hebben de weg naar het
klubgebouw gevonden oni
onder haar leiding bezig te
zijn. Af en toe komen ook
enkele nederlandse kinde-
ren binnenvallen. Maike
Drooduin heeft het er erg
druk mee. Ze staat bijna
moederziel alleen voor deze
zware taak en zit te sprin-
gen om enkele vrijwilligers
die wat vrije tijd beschik-
baar willen stellen om de
jeugd niet alleen van de
straat, maar ook gericht be-
zig te houden. Tot nu helpt
een hollandse dame haar.

Maike is aan de Interkerke-
lijke Stichting in Rotterdam
verbonden als jeugdwerk-
ster.

Ze begon in een stuk niemandsland.
Er was niets. Geen gebouw waar de
jeugd kon worden beziggehouden, er
was geen inventarisatie van de suri-
naamse gezinnen in de verschillende
wijken. Niets dat een leidraad zou
kunnen zijn om van start te gaan.

Via de adressenlijsten van de Evan-
gelische Breeder Gemeente en scho-
len in het Oude Noorden kon op
bescheiden schaal worden begonnen.
Maike mocht woensdagmiddag ge-
bruik maken van het Wijkhuis Oude
Noorden aan de de Eerste Pijnacker-
straat 102-106, speciaal voor de
woensdagmiddag.
In het begin werd alles streng in de
gaten gehouden. Zo'n stel surinaam-
se kinderen: dat was gedoemd fout te
gaan, dat werd slopen geblazen.

Met een minimum aan middelen tracht
Maike Drooduin zoveel mogelijk te
doen voor de kinderen.

Te veel
Het tegendeel was waar. Zonder een
cent om materiaal te kunnen kopen,
werden de kinderen gezellig bezig
gehouden. Elke week groeide de
groep. ledereen nam een vriendje of
vriendinnetje mee.
Voor Maike werd het teveel. Alleen
kon het niet meer, maar ze zette door.
Ze had daarbij alle steun van de
E.B.G., die het nut van dit werk wel
inzag.
Maike Drooduin is nu twee jaar bezig.
Nog steeds bijna alleen. Ze heeft nu
drie groepen onder haar leiding.
Woensdagmiddag van 13.30 tot
14.30 uur de kinderen van 8 en 9 jaar,
daarna een uurtje de kinderen van 10
tot 13 jaar. Op dinsdagavond komen
de groten aan bod, in Clubhuis De
Boeg, Zwaanstraat 314. De groep
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LOSON

Gezien de recente ontwikkelingen in Suriname en de daarmee samenhangen-
w

de intensivering van activiteiten van Surinaamse organisaties in Nederland

lijkt net zinvol in dit kwartaaloverzicht aandacht te besteden aan een

marxistisch/leninistische organisatie van Surinamers in ons land.

Vooropgesteld zij dat het gaat om een organisatie met een beperkt aan-

tal aanhangers, waarvan eerder tientallen dan honderdtallen ook werkelijk

actief zijn. Ook de gelijkgerichte organisatie in Suriname is marginaal.

De betekenis van marxistisch-leninistische organisaties is echter niet

primair aan populariteit of electoraal potentieel af te meten. Doelstelling

organisatorisch vermogen en buitenlandse verbindingen zijn wat dat betreft

meer relevant.

In het onderwerpelijke geval zijn er met name op deze punten wel indi-

caties dat de organisatie de aandacht van de Dienst verdient.

Ontstaansgeschiedenis

Medio 1972 ontstond bij verschillende progressieve Surinaamse Organisa-

ties in Nederland de behoefte om tot een eenheid in politick denken en han-

delen te komen. Op initiatief van de afdeling Wageningen van de "Surinaamse

Studenten Vereniging" (SSV) kwam op 19 november 1972 een zevental organisa-

ties bijeen.

Dit zevental besloot om een coordinerend lichaam in het leven te roepen:

"Het Landelijk Overleg-Orgaan van Surinaamse Organisaties in Nederland"

(LOSON). Doel van de nieuwe organisatie was het uitdragen van gemeenschappe-

lijke standpunten en het coordineren van acties op landelijk niveau. Tijdens

de stakingsgolf in Suriname (febr. 1973) trad het LOSON voor het eerst naar

buiten. Solidariteitsverklaringen werden uitgegeven, een steunfonds werd op-

gericht en er werd actief propaganda gevoerd voor de politieke en materiele

ondersteuning van de vakbondsacties in Suriname.

Op 31 maart 1973 werd door het LOSON op een congres besloten dat men de

eenheid zou vergroten door de afzonderlijke organisaties op te heffen en op

te gaan in een nieuwe, landelijke organisatie. De naam LOSON werd gehand-

haafd. Men besloot om een zesmaal per jaar verschijnend blad uit te geven

met de naam "Wrokoman" (arbeider). Hierin konden de doelstellingen van het

LOSON worden uitgedragen.



Op het congres werd gesteld dat de taak van de Surinaamse organisaties

h.t.l. was: het politick werk van de marxistisch/leninistische organisaties

in Suriname op alle mogelijke manieren te ondersteunen.

Het LOSON voelde zich steeds meer verbonden met het MLCS , dat later,
f

als gevblg van successen in de stakingsperiode werd omgezet in de "Kommunis-

tische Partij Suriname-marxistisch/leninistisch" (KPS-ml). De politieke lijn

van deze partij was gericht op het Chinees communisme.

Tot eind 1978 beschouwde het LOSON zich als de Nederlandse afdeling van

de KPS-ml. Eind 1978 werd deze relatie verbroken omdat men het de KPS-ml

kwalijk nam dat deze samen met enkele andere partijen aan de verkiezingen in

1977 had deelgenomen onder de naam "Democratisch Volks Front". Ook zou het

DVF (lees: KPS-ml) geld voor projecten, die door het LOSON werden gefinan-

cierd ten eigen bate hebben gebruikt. Nadat een aantal leden een motie van

wantrouwen had ingediend, trad het bestuur van het LOSON ai. De nieuwgekozen

voorzitter maakte onmiddellijk bekend dat men met het DVF brak. Het kader van

het LOSON viel uiteen. De politieke band met Suriname werd hierdoor tijdelijk

verbroken.

In deze periode besloot in Suriname een aantal' ontevreden -KPS-ml-leden

de partij te verlaten. In februari 1979 vormden deze de Revolutionaire Be-

vrijdingsbeweging (RBB) kwam naar Nederland om hier te

trachten een achterban te verkrijgen. De LOSON-leden reageerden erg positief

en men kwam overeen dat het LOSON de RBB financieel en materieel zou gaan

steunen.

De RBB, die in Suriname is georganiseerd in verschillende "cellen", gaf

hiermede tevens een impuls voor een nieuwe structuur van het LOSON. Ook hier

wil men in de toekomst overgaan tot cellenvorming. Reden hiervoor is, dat

men, in verband met toekomstige activiteiten voorziet dat men gemakkelijk

zal moeten kunnen onderduiken.

Activiteiten

Het LOSON markeerde haar samenwerkingsverband met de RBB door in juni

1979 een ge^amenlijke demonstratie te organiseren tegen de Billiton Maat-

schappij te Arnhem. Door middel van deze demonstratie/solidariteitsactie

H) MLCS = Marxistisch Leninistisch Centrum Suriname

.
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Daarom hebben we
RBB opgericht -

|*d*r.*an o**1 wtD. Arnhttnsrtn, int»|laktualtn, l»nd-
bouwart, kunittnstn, >tud*nttn, hunvrouwtn, ondtrnt-
man, pwchoold* irbaid«ri»...u._
Nitti loopt ooad in oni land, tl\t*n mur proWtmen:priiz«n
(ti)fsn, HMD huinn, iltchti ooprt»n, gt«n B«rsmrtorijnn,
QMn import-flop Gun bakaid, mwr winbaltid, VM!
manwn vwtan nitt ult hun probt*m«n ti kom«n en prot»-
ran u vluchtan voor d«za probtvmtn. Z* gjan ntt

• l»nd Vaak w»«n ta ntat ho« za dur zulltn lavan, mur
za doan dta iprong. Z* vwttn ook nitt hoa hatul zijn ovar
anktla j*ran in Ntdarlind, Dat inttrn»««n d« nwmtn wai-
nig. In ifrdtf p«¥»t zijn za v*r ran hit vtmiatiffd* an
darda Surinam*, wsarvin zt *t9«nlijk VM! houd«n.
Toch zijn ar a*n hakbovf m«m«n dw nitt *wfl kunnan. AJ
willan zi.Dat zijn d. kleina artwician, drt nitti bazitnn.Af
an to* kin w*l t«n famiftalid can ticktt vcnuil Nadtrland
rturcn voor ttn enkaiino. Mur d^ ovirgroa 7o*p arbiidtrt
•n klaint lindbtxjwcra zijn zitfi niat imtttt tt vluehtm .̂..!
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probeerde men de aandacht te vestigen op alechte werk- en leefomstandig-

heden van de arbeiders en bewoners in de directe omgeving van een Billiton

vestiging te Suriname. De demonstratie werd op film vastgelegd met de be-
'fdoeling deze later in Suriname te gaan vertonen. Zo probeert men de onder-

linge band tussen de Surinamers in Suriname en Nederland te versterken.

Verder participeerde het LOSON in diverse demonstraties samen met andere

organisaties: tegen het woningbeleid in de Haagse Transvaalbuurt, tegen de

Meerjarennota, tegen herlevend fascisme etc.

In verband met de ontwikkelingen 'betreffende de onderofficieren van de

Surinaamse Krijgsmacht, werd op 19 februari 1980 een protestactie georgani-

seerd voor de Surinaamse Ambassade te 's-Gravenhage. Men protesteerde tegen

de "ondemocratische houding van de Surinaamse regering ten aanzien van de

Surinaamse Krijgsmacht (SKM)". Bij deze demonstratie waren tevens sprekers

aanwezig voor de "Witte-BVD" en de VVDM.

Voorts werden verscheidene solidariteitsverklaringen uitgegeven met het

streven van de sergeanten naar een onderofficieren-vakbond in de SKM.

In LOSON-kring begint men zich thans steeds meer te beschouwen als

"bevrijdingsbeweging". Met name de LOSON-afdeling Utrecht, stelt de LOSON-

activiteiten op een lijn met de activiteiten van de RBB in Suriname.

De RBB zou hiertoe o.m. contacten hebben gelegd met Cuba en met de Sandinisten

in Nicaragua. Er is beweerd dat kan rekenen op steun uit deze hoek.

In welke vorm en mate deze steun zou worden gegeven is echter (nog) niet be-

kend geworden.

De band tussen het LOSON en de RBB blijkt voorts uit het feit dat door

het LOSON naast het eerder vermelde blad "Wrokoman", eveneens de nogal op-

ruiende uitgave "Mokro" van de RBB wordt verspreid.
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An,dea. Medical Aid

achtereenvolgend rjaar

re tour steller_

t« Bijgaand (redelijk nauwkeurig) krantenartikel

.-. -te ITwer-kennisname, . . . . . - - - . . . . . . . . .

2_» Met be trekking tot q.m. net synchroon qpteden

... van .BVD..en.. LAMID. tegen da "AMA-groep" (=Groep Botts.e)

.. heef t....hed.en i.een. gesp.rek .p_la.atsgevond.en tusse.n MDLEIZA

en H— B-VB',---JSfaar---ver-waeh-t-ing wo-rdt op-24O283 de brie-f

_ . . _aan_.MIEUEI'_--ve.rzonden., .welke_.inforinat-ie be vat over ._

- -militairen-welke.. in-.aanraking.. met de AMA-groep zijn

bijgevoegde stukken
j- YfluLkskr-ani:- .art ike l__"Ex- ...

huurling zet dubieuze

_3...:— SG__is__he.4en_ door mi.j_ingelicht.._en_ zal. MINDEF_ in-

fprmer_en _zpdra_ de brief is ontvangen. SG gaat accoord

met principe van .aen -synchrbxm en.-"geruisarm". _optreden

- van.-BFJ) .en_ LAMIB-, .me.de. gfi.z.i,en_-da .irijze., .waarjap. -de _

vante .-inf_ormati_e.̂ is. .v_erkr.egen»...._

en
-AMA-wervingsadverte'ntie .

A» _ _.V.erw.acht ___mag worden_,.___dat...dit .aptr_e_den niet yoor

h_e_t. e_inde ,Yan^de_ze. ; week_. zal. Elaatsvinden.

5. Hedenmiddag deelde . mij

mede, dat vanwege het _Vplksk_ran tar tike 1 (bijlage)

G-KG.T wer.d._lastigge.vallen..door... journalis.ten en parti-

... . .._cu.lieren ..o.m nadere. ..in£ormatie te verstr.ekkenT

.'_ a_angeraden_ ledereen _naar B..ire_c.tie

y-oorlicht-ing te verwij,zen. Het .leek hem allemaal op-*

.. geblazen. onzin-en..v.an..KC.T-zijde.. zouden zeker.geen

.. . adressen. zijji verstrekt... Ik. heb ge^-

steller: '.

datum: 2J0285

01.06-18674-205588F

uitsluitend voor intern gebruik



antwoord, dat ik die mening :gehe©l deelde. - ,- -

.Ik. he"b_ geen eontacit opgenojneaa met Directie Voorlichting,



1, Ha, overleg met H^LAMID werd besloten om via cover te spreken rno-t

>n rechtstreeks met

Er werd gekozen voor de methode om eerst met ; spreken, omdat

dit naar verwachting de tninste risico's zou inhouden en tevens gegevens

kon opleveren of en zo ja, in v/elke zin, met sou kunnen

worden ge^jproken.

Tenslotte werd een administratief (beperkt) onderzoek ingesteld naar

2, Er zijn 2 gesprekken gevoerd met

Het eerste gesprek verliep aanvankelijk stroef vanwege een personeels-

probleem dat sich jnist op dat moment rnanifesteerde, maar ook omdat het

optreden van de betr cioo niet goed v;a,s begrepen.

Achteraf werd duidelijk dat na zijn melding aan

rwacht had, dat er op een ander niveau aandacht aan zijn probleem

m.b.t. AI/tA sou zijn geschonken. Voor het overige verliepen de gesprekken

in goede sfeer en wederzijds vertrouwen.

3. Eind januari, begin februari v/as AMA een veel besproken item binnen het

KCT. Enerzijds was ogal een promoter om afgezwaaide GO'S

te stimuleren zich op te geven en bleek hij ook self eventueel te willen

deelnemeri. Anderzijds werd er bij functionarissen van het KCT meer en

meer info ingewonnen door potentiSle deelnemers. De mening binnen het

KCT over deze affaire was: " er zit een luchtje aan, we weten niet wat,

dns afraden om deel te nemen",

Toen de affaire in. de publiciteit kwam en er in de pers een Surinarne-

betrokkenheid v/erd gesuggereerd en ook C-KCT in die zin v;erd benaderd

(de Stem), gaf deze intern de order uit om iedereen te verwijzen naar

de

In de Volkskrant van 19/2/83 werd gesuggereerd dat nainen en adressen van

potentie'le deelnemers afkomstig zouden zijn van de E'ngelbrecht van Wassau-

kazerne,

C-EGT st-elde daa.rop een kort onderzosk in, waaruit bleek dat "

een personeelsorder (mogelijk de als bijl 1 gevoegde) had doen copiSren.

Verder dien^e/j.er bij het ECT meerdere o'n en oo'n, die in het ver] eden

hebben gediend bij de TP.IS,

De mening van deze groep is over het algoraeen dat de huidige situ&tie

in ourinarne verwijtbaar is aan Kederland, maar ziet de oplossing daarvan

niet in een AMA-achtig gebeuren.
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neeft niet bij de THIS gediend en zijn motivatie ora medewer-

king te verleneri, zou naar de inschatting van uitsluitend geba-

seerd zijn op zucht naar avonjltuur en geen politieke of financiele $"e-

denen hebben.

heeft gevraagd (21/2) of dese een personeelsorder had

doen popi'eren.

liij antwoordde ontkennend. Ook heeft ' \d of hij

kende en daarmee contacten had. (N.B. was bekend

dat hij in Uederland verbleef).

wel te kennen (KMS), maa.r geen contacten met hem te

onderhouden. llierop heeft e zaak intern afgesloten en zoals

vermeld, geinformeerd met het verzoek om n te schakelen.

zegde dit toe en sou tevens H-Inl/LAS info (21/2).

4. nain op gezag rapporteur aan dat er aanwi jzingen waren, dat AMA

wel verband hield met Suriname en dat ? rfel betrokken was

en zegde zijn medewerking toe bij het nadere onderzoek en de geplande

oplossing van het totaal-probleem.

Een gesprek onder cover met bleek niet mogelijk, aangezien

deze deelnam aan een intensieve kadertraining, waarvan eerst zou vrorden teru

gekeerd op 11/3. Hierop werd besloten om in dit stadium af te zien va,n een

dergelijk gesprek.

5. Vervolgens werd vastgesteld dat:

- een personeelsorder heeft doen eopiSren in relatie tot de

AHA- a c t i vi t e i t » :.

- .n het bezit is van adres en tfnnr van en van diens

"geheime tfnnr".

Deze vaststelling had niet kunnen gebeuren zonder de medewerking van

maar ka,n uiteraard niet worden geopenbaard t.o.v.

6.

V/oont samen met :



B.S.:

deze is niet woonachtig in Hederland.
f

Overige gegevens .nog niet bekend daar de inschri jving bij de Yreemdelingei

dienst van de Gem Pol 'Roosendaal nog niet rorid is.

Nadere gegevens worden nog verstrekt, wanneer deze bekend zijn,

- FinanciSle situatie:

Alimentatie f. 10/|0,- per rnaand.

Plan crediet f. 15.000,- Geen schuld.

Gooit niet met geld.

Conclusies:

_ ")

-.eeft gehandeld zoals van een C in die positie

(kan) worden verwacht.



Van onze verslaggever
CLEMENS GRAAFSMA

AMSTERDAM —Een ex-hvur-
ling, die onlangs nog zy n diensten
heeft aangebbden aan de Libanese
majoor Haddad, is druk doende
om zeshonderd Nederlandse vry-
willigers te werven voor Zuid-
Amerika. De vry willigers die ge-
recruteerd worden door bet aan-
schry ven van dud-commando's en
een uitgebreide advertentiecam-
pagne moeten offitieel arme boe-
ren medicynen gaan verstrekken
uit naam van de farmaceutische
Industrie. Een woordvoerder van
deze bedrijfstak noemt het hele
plan echter ,,volstrekt waanzin-
nig en waarschynlyk een dek-
mantel voor andere activiteiten."

Door het plaatsen van een aantal ad-

vertenties in
dagbladen

xrhillende landeljjke
An-

bergte.De
•dacht van erkende
de Novib, deSticbting Nederlandse Vrfl-
willigen en het ministerie no Qntvrik-

de organisat!6
advertenties niettemin
ker
organiseer

Ue In ae
al va-

ge-

Kick
Qnderzoek leerde dat net postbus-

nummer van AMA ,op naam stone) van
i. ean bu-craiunando, die

in het verfeden zyn ditnsten heeft aan-
gebodeninRhodesi6enybanon.Ineen
interview verklaarte h|$ onlangs nog,
dat hij alujd huurling heeft willen wor-
den, omdat ,Jtui een kick laijgt b« het

Arafat versterkt zijn positie in PLO-raad
, ALGIERS (AFP, AP) - PLO-leider
I Jasser Arafet is er vrydag in geslaagd
' xijn meerderheid in de Palestynse Na-

tionate Raad te vergroten. Arafat liet
via stemming by handopsteken een uit-
breiding van deze raad van 360 naar
400 kden goedkeuren. Hierdoor be-
schikt hij jiu over een comfortabele
meerderheid om hi de komende dagen
het poUtieke en actieprogramma van de
PLO in een door hem gewenstezin door
het Palestynse congres te krygen.

zekereen vemietigende nederlaag" te-
gemoet kon rien. De Palestijnse Natio-
nale Raad, een soort Palestyns parle-
ment in baUingschap, zal naar verwach-
ting volgende week de zitting beeindi-
gen met bet aan^emen van een politick
programma, t)at progriM*a zou voor
het eerst gericht zynlp> esto mogelpe
vredesregeling met Israel, maar tegeUj-

LPa-

Sartawi, die van Arafat opdracht
kreeg contact te maken met ..progres-
sieve Israeli's, vertelde verslaggevers
dat de radicale vleugel van de PLO ,,een

hoofdstad"
leden van de Rationale R
hjkestaatzQuvolgensheneen
metJordani^fcunnen vormen als
verelnitejt'eemnaal international is er-
kend.

gevoel iets in handen te hebben, _ 431-
mee je iemand kunt doden." Meliesie
ondcende vrfldag echter ten

satie,
financHfle
vormen het . , , . _ , .
men. verklaarde Wj uit eerdere p
menmetactiegro4pen.nlnhet
hebben we met steun van
Industrie ook medktinen
renbevolk% gebracht,
kwam e^n

dat we'(de .̂ ^ _ ̂  ^
bruikten.Vandaardatw*ergeen<
baarheid aan geven."

Een woordvoerder van de overfcotpe-
Icndc of ffflHiftflfi^ VBO «w> Mir'fUflHEiBtirtiijBftM^
industrie, Ne&nna kan zich hiervan
niets herinneren. »Zeker in Nedertond
wordt iets dergelijfcs met georganiseerd
en ook op de agenda van deintematiQ-
nale federate komt^geen project; in
Zuid-Amerika voor. Bovtndmi stwen
w<j niet zeshimdent mensen aomaw?met
.mroivmicii f^fj% ''«*f?lMii™
om geneesmittdelen ujt t$
werken met doktoren."

Naast de advertenties werden ook op
grote schaal oud-commando's
schreven

meet hard gewerkt wordavw

het
bepaald worden,

Zie verder pagina 9, kolom 6



Ex-huurling werft
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omrdag en 's avonds. Tel len 21.00 uur, td 010-853826.
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Rot"

b.v..
Poor-

iratieve
itandig
\18 jr.
Ivoor
-17.30
i van

ftptoma

•Ohr«r* personeel gevraagd 10

Andes Medical Aid (AMA)
Qe AMA organtseert wederom flit jaar steunaktivileiten
tin behoeve van de boerenbevotkmg rond net Andes-
gebergte in Zuid-Amerika. Madto aprt zuflen 4 medt-
Sjn-transportexpedlties hun weg zoeken door dit moet-
j|ke gebied. Op deze wijze brengeh AMA-vHjwilligers
tailpgoederen naar de bevolking rondom deze berg-
keten. De AMA is een a-politieke organisatie welke met
behulp van diverse particulieren zonder tussenkomst
van regeringen of andere politieke groeperingen haar
goederen rechtstreeks aan de mensen aldaar verstrekt.
Ter voortoereiding en uitvoering van deze 4 expedities
zoekt AMA-Nederland contact met JONGE MANNEN
welke votdoen aan de vokjende eisen:

goed kuonen samenwerken met anderen
- reeftijd 19-24 jaw.

mentaal en fysiek sterk
goede zwemvaardigheid.

- bij voorkeur ongehuwd.
- praktiscri ingestetd*
- minstens 6 weken beschikbaar

Oe heen- en tefugreis ateook de verzorging gedurende
deze primitieve maar zeer boetende expedities komen
geheet ten koste van de AMA.
Bent u geinteresseerd? Schrijf dan snel naar

AMA-Nederland
Postbus2l8

3720 AE Bilthoven
U ontvangt dan z.s.m. ons aanmeldingslormulier.

Waar zit die supersnelle
ontwerper / werktefcenaar

die ook nog prirna kan rlkis!reren?<Niet bij r ^
- - hem iuis; "— :: '

naar 7

r».o.tk
362844.1
Te huurj

grote 5A
CV. gara
Buime
hoard, gfd

Huurprijs .
maand. Wich|
laarskantoor
jetingpen, «

124851,
9998.

bachllaaoN
maand,
?took/s
lichtingen B\i

Maau
124159.
9.00-10.00.
13.00-14.00,
0215

Vervolg van pagina 1
, JErgens in een of ande-

re vallei in Peru of Columbia, maar dat
meet nog uitgezocht worden. Ik ben
alleen aangenomen voor het werven
van mensen". Op 'de vraag of Suriname
in de rondreis zit, antwoorde hij: ,,Dat
Hjkt me niet zo".

De oud-commando's kregen van hefti
een uitvoerige vragenlijst toegesttnutL
Debegeleidende brief hierbij was onde -
tekend met de naam van iemand, die
van het gebruik hiervan niet op (le
hoogte was. „ Vorige maand kreeg ik hft
verzoek van een meneer Arjan om mee
te werken aan een charitatief project.

Toen ik ging praten, werd ik geconfron-
teerd met allerlei dingen die niet klo$-
ten. Zo werd het reisdoel niet genoenid
en ook de namen niet van de mensen die
erachter ritten. Er werd vaag gestiggi-
reerd dat het om een commercieel bf-
lang ging, waar de farmaceutische In-
dustrie achter zat Voor my deed de
deur dicht dat nujn naam al onder alle*-
lei brieven stond. Het is een vies aaak-
je", aldus de zegsman die niet met tome
genoemd wilde worden.

In het vragenformulier aan 4fe Bud-
commando's werd een grote belangstej-
ling aan de dag gelegd voor de fysiel̂ e
toestand en HP tnjlitairp ̂ praring van de
betrokkene. Zp moesten functie, periQ-
de en onderdieel ttrtlSrft**Ttn wnrflgf)
Bovendien moesten kandidaten kunnen
zwemmen, fysiek en mentaal sterk zijn
en onder meer de vraag beantwoorden
of ze ervaring hadden met grondverzet-
machines. Arjan Meliesie; .̂ iet is altijd
gemakkelyk om mensen te hebben die
met draglines, bulldozers en dergelijke
machines oterweg kunnen. Het komt
wel eens voor dat je ze nodig hebt en in
de valeien tref je wemig mensen aan die
daar verstand van hebben". Dit soort
apparaten worden niet uit Nederland


