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PEMUDA MASJARAKAT

1. De Molukse jongerenorganisatie Pemuda Masjarakat heeft in
een "open brief" aan de Minister-President Mr. A.A.M, van
AGT geprotesteerd tegen het beleid van de Nederlandse re-
gering ten aanzien van de "Zuidmolukse problematiek"*
Pemuda Masjarakat, in naam de officiële jongerenorganisatie
van ir. MANUSAMA, heeft na de gijzelingsacties van 1977 sterk
aan belangrijkheid ingeboet, hetgeen veroorzaakt werd door on-
derlinge controverses in het hoofdbestuur en door een falend
beleid van voorzitter
De laatste jaren functioneert de Pemuda Masjarakat dan ook
nauwelijks, kan zij niet meer bogen op een achterban en kan
zij bestempeld worden als een "papieren organisatie".

2. De indruk bestaat dat enkele Molukse jongeren binnen het be-
stuur van Pemuda Masjarakat zich door middel van deze brief
distancieren van het voornemen van de voorzitter,
om deel te nemen aan een door Indonesië geïnitieerde oriënta-
tiereis naar de Molukken.
Voorts beoogt Pemuda Masjarakat met haar verklaring de Indone-
sische autoriteiten in Nederland ervan te doordringen, dat de
Molukse bevolking in Nederland de oriëntatiereizen nog steeds
als "indoctrinatiereizen" beschouwt.
De Nederlandse regering wordt "het blijven steunen en stimu-
leren van de Indonesische regering" verweten, daar zij finan-
ciële steun verleent aan het organiseren van oriëntatiereizen.
De verklaring van Pemuda Masjarakat, waarin zij zich van een
fors taalgebruik bedient, is echter vooral bedoeld om de Mo-
lukse gelederen van haar trouw aan de R.M.S.-grondbeginselen
te overtuigen.
Op grond van het bovenstaande is het niet te verwachten dat
Pemuda Masjarakat haar uitspraken zal waarmaken.

3. Deze uitspraken kunnen echter een negatief effect hebben op
politiek minder begaafde, jonge Molukkers, die de open brief
zouden kunnen interpreteren als een goedkeuring vooraf om
tot uitvoering van terroristische acties over te gaan.
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