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Indonesië

PKE EN DE NA5IONAIE I&A33

Toen in oktober het onderwerp "geleide
demooratie1* in de Nationate Raad besproken werd, heeft
de PK1 tweemaal een nederlaag geleden.

Het eerste geval betrof de vorming van
een "Front Nasional**, dat bedoeld is als een instrument
voor de mobilisatie van de massa in het kader van de
tt geleide democratie**, en dat de oandidaten voor de ver-
tegenwoordigers van de "functionele groepen** in het
Parlement 2al aanwijzen. Tolgens de conceptie van de PEE
moet het Nationaal Front bestaan uit leiders van de
politieke partijen, vertegenwoordigers der "functionele
groepen" en militaire leiders. Bij de stemming verwierp
de Nationale Raad de conceptie van de PKI met 27 tegen
8 stemmen. De NU stemde met de PKI.

De tweede kwestie ging om de aanvulling
van het Parlement met vertegenwoordigers van de "func-
tionele groepen**, inclusief de militairen. De PKI wenste,
dat het Parlement voor 1/3 uit vertegenwoordigers der
"functionele groepen" zou bestaan, maar de Nationale Raad
gaf met 25 tegen 12 stemmen de voorkeur aan een Parlement
met 50$ vertegenwoordigers der ^functionele groepen11. Ook
in deze kwestie stemde de NU met de EKI.

In beide aangelegenheden schaarde de voor-
zitter, President SUKARNQ, zich aan de zijde van de meer-
derheid. De PKI was zeer verontrust over de beide neder-
lagen in de Nationale Raad, maar prees zich gelukkig,
toen de betreffende voorstellen van de Nationale Raad op
10 november j.l. door het Kabinet werden verworpen.

De besprekingen over het partijwezen in de
Nationale Raad verliepen echter gunstig voor de PKI. Wat
dit onderwerp betreft, kwam de Nationale Raad tot de vol-
gende conclusies t

1) de partij Is een instrument van de democratie?

2) de partij is de plaats waar de samenleving van haar
ideologie kan doen blijken.
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Met deze opvatting van de Nationale Haad
zullen de politiek» partijen, indien het van de Nationale
Raad en de regering alleen afhangt, niet word«tn ontbonden.
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