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1.
Het voorlopig bestuur van de communistisch gedomineerde GGMI (öonaentrasi Gerakan
Mahasiswa Indonesia - Concentratie van de Indonesische
Studentenbeweging) ia als volgt samengesteld t
algemeen voorzitter
1e wnd. voorzitter
2e wnd. voorzitter
1e secretaris
2e secretaris

SUBROK) (Bjofcja)
KARBOJO (DJakarta)
A. Rif ai mHGÜSADI (Bandoeng)
Ismu MARKWO (Bjakarta)
USABJO fDJakarta)
MAHWARNI (Bjakarta)

thesaurier
dept. Buitenl. Aangelegenh.- Jsmu MARTQJÖ (Djakarta)
dept. Voorlichting
HARDOJO (Ddakarta)
dept. Educatie

dept. Cultuur
dept. Sport

Ir. SUKASIMIR (Djakarta)
SDsngku Ibrahim AIAPIAN (Djokja)
SIMARDI (Bandoeng).

In maart 1959 zal in Djakarta een
oongrea gehouden worden. De voornaamste punten van de agenda
zijn:
a.
b.
a.

fusie van de studentenorganisaties;
overplaatsing van het hoofdkwartier van B^okja naar
Djakarta;
verkiezing van een definitief hoofdbestuur.

2.
Momenteel bestaat er verdeeldheid in
de IPPI (Ikatan Pemuda Peladjar Indonesia - Bond van Indonesische Studenten). Be IPPI is uit de IUS getreden en het streven
van het hoofdbestuur is gerioht op een progressieve en nonpolitieke studentenorganisatie. Deze oorspronkelijke IPPI, met
het hoofdkwartier in Bjokja, is nog steeds veel groter dan de
communistisch georiënteerde Bandoeng-groep, die zich onlangs
afgescheiden heeft.
3.
Be Stichting BKMI (Jajasan "Badan
Xesed;jahteraan Mahasiswa Indonesia11 - Lichaam voor hat Welzijn
van Indones is ohe Studenten) is bedoeld om een tegenwicht te
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vormen tegen de activiteit van Amerikaanse en andere buitenlandse stichtingen, welke studiebeurzen verstrekken. Het kan
niat worden ontkend, dat de BKKE voornamelijk georiënteerd
is op de communistische landen en op die van het Aziè4*
Afrika blok.
Opmerkingen;:
ad 1)
In Indonesië bestaat geen communistische
massa-organisatie in de studentenbeweging, in
dezelfde geest als in de arbeidersbeweging
(SGBSI}, de jeugdbeweging (Pemuda Rakjat) en
de vrouwenbeweging (GEBWANI)*
Verreweg de grootste studentenorganisatie
is de PPMI (Federatie van Indonesische Studentenverenigingen) , die streng neutraal is en
algemeen als de NUS van Indonesië beschouwd
wordt.
Sinds maart j.l. is de CGMI zeer actief
geweest, met de in Praag opgeleide Busono
WIWOHO als voornaamste promotor achter de
schermen, en het ziet er naar uit, dat de communisten thans ijverig bezig zijn te pogen de
CGMI in een maasa-organisatie te veranderen,
welke de PPMI vervangt.
De CGMI werd in november 1956 opgericht
door samensmelting van drie kleine plaatselijke studentenorganisaties te Bandoeng, Djokja
en D Jakarta. Bé CGMI wordt door communisten
gedomineerd en staat in nauw contact met de IUS.,
ad 2)

De IPPI is de belangrijkste studentenvereniging, met afdelingen in geheel Indonesië,, an is
niet communistisch.
In juli j.l. richtte de door communisten geleide afdeling Bandoeng van de IPPI een IPPIorganisatie voor geheel Indonesië op, in strijd
met het IPPI Centraal Uitvoerend Comité, en hernieuwde het lidmaatschap van de IUS,
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ad 3)

Het bestuur van da BKBCC bevat o.a,
prominente oonjmunisten, zoals Busono
WIWOHO, Taher 3HAJEB, Sujono A5MO,
SÏÏNITO en MUWAIADDÏ.
In oktober ontving de BKMI zeven
studiebeurzen van de IUS voor studie
in de Sowjet satallietlanden.

OSweede helft november 1958.

