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Jaarcongres van de Badan Persatuan
Gedurende het weekend van 13 en 1^ augustus j.l. heeft de
Zuidmolukse eenheidsbeweging Badan Persatuan (B.P.) zijn
jaarlijkse congres gehouden.
Op de agenda stond ondermeer het kiezen van een nieuw
hoofdbestuur. Deze verkiezing is echter verschoven naar
een over enige maanden bijeen te roepen buitengewoon congres,
omdat onder druk van de talrijk aanwezige jongeren besloten
werd de leeftijdsgrenzen voor het actieve e.« passieve kiesrecht binnen de B.P. te verlagen. De jongeren krijgen nu
meer mogelijkheden om hun candidaten naar voren te schuiven.
Een voorstel van het hoofdbestuur van de B.P. om een "Politiek Forum" in te stellen - vide my'n brief no. 13^.621
van 8 augustus 1977 - werd met grote meerderheid aanvaard,
hoewel ook daarbij van de zijde van de jongeren critiek werd
geuit. Openlijk werd in twijfel getrokken of het "Kabinet
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zich in de toekomst iets gelegen zal laten liggen

aan de uitspraken van het "Forum".
De B.P. zal verkiezingen organiseren voor de samenstelling
van het "Politiek Forum".
Van het optreden vanf
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een

kalmerende invloed

uitgegaan op vooral het jongere deel van de congresdeelnemers.
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Tijdens de eerste congresdag heeft hij gewag gemaakt van de
mogelijkheid dat hij gehoord zal worden door de "Subcommissie
voor Internationale Organisaties" van het Amerikaanse Huis
van Afgevaardigden. Hij zal trachten te bewerken, zo hield
hy het congres voor, dat deze commissie een onderzoek gaat
instellen op de Molukken naar het gedrag van de Indonesische
overheid»
Daarnaast maakte hij - tot grote verassing van zijn gehoor de inhoud bekend van z\jn correspondentie met de leider van
een verzetsorganisatie op Atjeh. Deze heeft de "regering"
van de R.M.S. uitgenodigd haar zetel naar Atjeh te verplaatsen.
Noot: De waarde van deze uitnodiging wordt dezerzijds niet
hoog geschat. Wij beschikken niet over aanwijzingen
omtrent het al of niet bestaan van een verzetsorganisatie op Atjeh.
Voorts lijke een succesvol samenwerken van Molukkere
en de bewoners van Atjeh niet erg waarschijnlijk op
grond van hetgeen zich in het verleden tussen beide
bevolkingsgroepen heeft afgespeeld.
Er bestaat verder twijfel of de leider van de verzetsorganisatie zelf wel op Atjeh verblijft.
Na afloop van de eerste congresdag heeft!
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een

gesprek gevoerd met een delegatie van Zuidmolukse jongeren»
voor het merendeel afkomstig uit Assen en Bovensmilde. Vernomen werd dat daarbij op openhartige wijze gediscussieerd is.
Deze informele bijeenkomst zou door de jongeren positief zijn
gewaardeerd.
Samenvattend raag gesteld worden dat het Molukse "establishment" tijdens dit congres het gezicht niet heeft verloren.

De aanwezige Zuidmolukse jongeren blijven critisch, doch de
indruk bestaat dat bij hen enig begrip is gekweekt voor de
huidige opstelling van de ouderen.
Voor de op het congres aangenomen resoluties moge worden
verwezen naar de by'lage.

19-8.1977

De Ba_d_an_i_Perjsa_tua_n in haar Congres te Assen bijeen op
augustus 1977

Overwegende,
- dat de Zuidmolukse kwestie in de voornaamste plaats is een
politieke kwestie; een kwestie van het Internationaalrechtelijk erkende Zuidmolukse Zelfbeschikkingsrecht; het
Recht van het Zuidmolukse volk op een zelfstandig bestaan;
het Recht van genoemd volk op behoud van eigen identiteit
en mitsdien om een dito oplossing vraagt,
- dat, m.b.t. genoemd Zelfbeschikkingsrecht

én Nederland,

én Indonesië, als mede-ondertekenaars van bedoeld Internationaalrechteljjk accoord, medeverantwoordelijkheid dragen,
- dat het tot heden gevoerde beleid, instede van te leiden
tot een politieke oplossing van bedoelde kwestie, c.q. tot
bevordering van het behoud van de Zuidmolukse identiteit,
veeleer van dien aard is geweest dat daaruit zeer ongewenste repercussies zijn voortgekomen,
- dat tussen directe erkenning van de R.M.S. - en de zogenaamde onhaalbaarheid - een standpunt waaraan de Nederlandse
Regering met opvallende krampachtigheid vasthoudt - er een
scala van mogelijke openingen is,
- dat tot op heden geen of althans onvoldoende mogelijkheden
zijn geschapen voor Zuidmolukkers om hun politieke gevoelens
en verlangens directer te doen doorklinken in het Parlement
en in politiek bestuurlijke organen van provincie en gemeente,
dat zulks, enerzijds gelet op de aard en de ernst van de problematiek dienstig voorkomt, anderzijds gelet op de medeverantwoordelijkheid van de Nederlandse Regering m.b.t. deze
problematiek iets is wat voor zichzelf behoort te spreken,
besluit,
er bij de Nederlandse Regering ernstig op aan te dringen
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- de tot nu toe geboden hulp aan het dictatoriale regime van
Indonesië te staken,
- zich bewust te blijven van haar verantwoordelijkheid jegens
Zuidmolukkers in Nederland, die als gevolg van politiekhÏBtorische blunders van de Nederlandse Regering op haar
bevel naar Nederland zijn getransporteerd,
- te komen tot een beleid ter versteviging en bevordering
van het behoud van diverse aspecten van de identiteit van
de Zuidmolukse bevolkingsgroep als culturele minderheid,
- en, op grond van het bovenstaande, alsmede ter integrale
behartiging van de Zuidraolukse problematiek - gelet met
name op het feit dat het nu bij de formatie van een nieuw
Nederlands kabinet zeer opportuun is - te komen tot de
instelling van Staatssecretariaat voor Zuidmolukse aangelegenheden.
Overwegende,
- dat de Zuidmolukse volksgetaeenschap - aulks gelet op de
ernstige gebeurtenissen in de laatste tijd - thans doende
is zich te heroriënteren en te bezinnen op het totstandbrengen van een zodanige nieuwe ordening, t.w. de Zuidmolukse Regering in ballingschap, het gekozen Hoofdbestuur
van de Badan Persatuan, het nieuw in te stellen politiek
overlegforum van in het bijzonder jongeren, teneinde bij te
dragen tot een oplossing van de gehele problematiek die
tot ongewenst repercussies heeft geleid,
besluit,
- er bjj de Nederlandse Regering aan te dringen op respectering
en toekenning van gezag aan genoemde ordening.

Badan Persatuan (R.M.S.)

Assen, 1^ augustus 1977-

