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PKI-CAMPAGïfB 1S3&EN HBï PAHÏJASIIA-FRONT VAN BE PNÏ.

1.
De PKE-activisten zetten hun campagne tegen
een Sront Pantjasila, geleid door de PHI, voort. &ij wij*
zen het volk er op, dat de PNÏ door en door corrupt is en
niet in staat een Pantjasila-Front te leiden» Verder
tracht de PJO" onder de PNÏ-jeugd een breuk tot stand te
torengen net de beschuldiging, dat het Pantjasila-Front
met Amerikaans geld is opgericht en dat het Front derhalve geen actieve neutrale politiek «al willen voeren,
daar het aan de zijde van het Amerikaanse blok staat.
De PKI heeft inmiddels gegevens ontvangen,
waaruit blijkt, dat het Pantjasila-Front in wezen bedoeld
is om het communisme te beatrijden. Be PKI heeft geen bezwaar tegen een Pantjasila-Front, mits het door president
SUKABBO wordt geleid.
2.
In PNI-krJLngen bestaat het voornemen om
Kongres Rakjat, dat nauwelijks enig teken Iran leven meer
geeft, te ontbinden en de rol van Eöngres lakjat door het
Pant jas ila-Front te laten overnemen.
let GC-PKI wenst daarentegen, dat - ingeval
van ontbinding van Kongres lakjat - de leiders en de organisatie worden overgeheveld naar het Front Sasional, dat
de Nationale Raad in het kader van SUKARHO's idee voor
een Hgeleide democratie11 besloten heeft in het leven te
roepen. Dit voornemen van de PKI is reeds ter kennis gebracht aan de PKE-leiders in Kongres Rafcjat (ARMONANTO
o.s.). Op deze wijae hoopt de FBI haar invloed in een toekomstige Kgeleide democratie1* te doen gelden.
Opmerkingeni ad 1)

In november j.l. kondigde de PKI aan,
dat zij van plan was een Bant jas ilaFront op te richten» teneinde alle groepen en personen die bezield waren met
de geest van de onafhankelijkheidsproola-
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raatie van 1? augustus 1945 bijeen te
brengen*
Officieel toe arde de BKI de Idee van
een Pantjaslla-ïront goed, doch stelde
de voorwaarde, dat het Front vertegenwoordiger van de meerderheid van het
volk eou zijn ('*Antara tt ),
Be PHI vertegenwoordigt niet meer
de meerderheid van het volk. De PKI is
thans de grootste partij in Indonesië.
ad 2)

Kongres Rakjat werd in 1955 op ini*
tiatief van president SUXARNO opgericht,
om de geest van de nationale revolutie
te doen herleven en Hederlands NieuwG-uinea "terug te winnen11.
Ebngres Rakjat propageerde een
nationaal-godsdiens tig-marxis tis ohe
samenwerking. Het werd weldra door de
communis ten gedomineerd (A.M. HAUAI1! secretaris en ARMÜNANIO - plv. secretaris)
en in 1956 gaf de ÏHI - tegen de wil van
SU.K&BHO - haar leden opdracht zich terug
te trekken. Sindsdien geraakte het langzamerhand in de vergetelheid. Ben poging
die in 1958 werd gedaan om Kongres Rafcjat
te "reviseren*1 en nieuw leven in te blazen
faalde.

fweede helft december 1958.

