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ZUIDMOLUKSE

ex. nr: 2

NOTITIES

Zuidmolxik.se activiteiten in augustus 1976
In meerdere Zuidmolukse woonwijken in Nederland zijn voorbereidingen getroffen voor een groot aantal activiteiten
in de maand augustus

1976.

Hierover is thans het volgende bekend geworden:
8 tot l*t_ augustus
Van 8 tot 1^ augustus 1976 wordt in Boven-Smilde een
Zuidnolukse v/eek gehouden die.-een politiek/cultureel
karakter zal dragen. Organisator is de tekende ^

-^t/

uit Boven-omilde.
Tijdens deze Zuidmolukse week zullen een aantal
Nederlandse actiegroepen eveneens acte de présence
geven.

...

zondag 13 augustus
Twaalf Zuidrsolukse jongeren, o.a. afkomstig uit Lunteren
en Vaassen zullen op zondag 15 augustus 1976 te ca. 09*00
uur in Den Haag (voor het gebouw van de Koge Raad) een
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hongerstaking houden on te- protesteren tegen de annexatie
van Oost-Timor bij Indonesië. De Zuidraolukker die de vergunning voor de hongerstaking heeft aangevraagd!, heeft
uitgelaten dat deze zal voortduren "tot de dood erop
volgt".

^dinsdag l? augustus
Op deze datum zijn Zuidmolukkers uit diverse woonwijken in
Midden-Nederland voornemens een demonstratie te houden in
Den Haag» Deze demonstratie zou men willen "gebruiken" oia
de vrijlating van de veertien Zuidmolukse "decemberterroristen" "te bepleiten!
N.B.

- Op l? augustus 19?6 wordt wederom de jaarlijkse
herdenking van de proclamatie van de Republiek
Indonesië gevierd.
- Mocht de demonstratie doorgang vinden, dan v;ord.t
een gewelddadig verloop niet uitgesloten.

zaterdag_ 21 augustus

In samenwerking met een groot aantal Nederlandse actiegroepen zijn Zuidraolukkers uit het Noorden voornemens in
Amsterdam een demonstratie te houden die gericht is tegen
het huidige politieke bewind van Indonesië.
Tijdens de demonstratie v/il nen de volgende leuzen raeevoerenï
- Solidair met de strijd van de onderdrukte volkeren in
Indonesië,
- Solidair met het FRETILIH,
- Erkenning van de democratische republiek

Oost-Timor,

- Stop ontwikkelingshulp aan Indonesië,

»
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- Stop bouw oorlogsschepen voor Indonesië,
- Vrijlating van alle politieke gevangenen in Indonesië
en Nederland.
Ten behoeve van de publiciteit var, deze demonstratie,
willen de organisatoren een groot aantal landelijke
en regionale dagbladen inlichten.

