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Sowjet-Unie/Indonesië
POGINGEN VAN DE SOWJET-UNIE CM INDONESIË IN DS MEST IE
NIEUW-GUINEA TE BEÏNVLOEDEN VIA RADIOUIT3ENDING3N

Gedurende de afgelopen maanden (maart-april)
heeft de Sowjet-Unie diverse uitzsndingen in het Indonesisch naar Indonesië gewijd aan de kwestie Nieuw-Guinea
en in het bijzonder'aan de bemiddelingspogingen van de
zijde van de Verenigde Staten.
De "bemiddelingspogingen worden geschilderd
als een poging van Washington om de Indonesiërs te d?/ingen van hun rechten op West-Irian af te zien en 20 de positie van Nederland - de NAVO-partner van Amerika - te
versterken.
Terwijl de nadruk gelegd wordt op de bereidheid van Indonesi'é om te onderhandelen, wordt uitdrukkelijk gesteld, dat van Nederlandse zijde geen belangstelling voor onderhandelingen bestaat. Moskou achtte het
daarom niet verbazingwekkend, dat de besprekingen eind
maart j.l. in een impasse geraakten. De Nederlanders werden imoiers gesterkt door uitlatingen zoals die van de commandaab van de Amerikaanse Zevende Vloot, adm. William
SCHQ'SCH, dat Westelijk Nieuw-Guinea binnen het gebied lag,
waarvoor dezae vloot verantwoordelijk was. Dergelijke woorden tonen "de dubbelzinnigheid van de politiek der Verenigde Staten en de trouweloosheid van de tactiek van de Amerikaanse imperialisten aan."
De leiders van de Verenigde Staten ontkennen,
dat zij de Nederlanders in hun koloniale politiek steunen
en verkondigen hun neutraliteit in de West-Irian-kwestie,
maar dit is slechts een sprookje, aldus Moskou. In de radiouitaending van 4 april van Moskou naar Indonesië werd gezegd, dat de afgevaardigde van de Verenigde Staten op de
16de zitting van de Algemene Vergadering/van de Verenigde
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Naties het plan voor zogenaamde zelfbeschikking voor de
Papoeas steunde, Washington trachtte zelfs Indonesië''tijdens de informele Nederlands-Indonesische "besprekingen
van "begin april j.l„ te dwingen dit plan te aanvaarden.
Tijdens genoemde besprekingen weigerden de Nederlanders
in principe over een teruggave van West-Irian te spreken*
2ij trachtten, door tussenkomst van de voormalige ambassadeur der Verenigde Staten, BUNEER, de Indonesiërs er
toe te brengen hun plan tot verovering van West-Irian los
te laten. Deze pogingen van de "imperialisten" leidden
-•tot het mislukken van de besprekingen.
Het idee om Indonesi'ê te bewegen met de Nederlanders om de conferentietafel te gaan zitten teneinde de
kwestie West-Irian te bespreken werd, aldus de Indonesische uitzending van Eadio Moskou op 13 april 3.1., eindelij k verwezenlijkt. Afgevaardigden van Nederland en Indonesi'ê kwamen in aanwezigheid van een Amerikaanse bemiddelaar, BUNKER, in de omgeving van Washington bijeen. De
Indonesische afgevaardigden gingen accoord met het houden
van de bijeenkomst onder de voorwaarde, dat onderhandelingen tussen de twee partijen slechts gevoerd werden,als
deze zich bezighielden met de wijze van overdracht van
West-Irian aan Indonesië. De Nederlandse kolonialisten
toonden echter w«er eens opnieuw, dat zij niet in de rechtmatige belangen van Indonesië geïnteresseerd waren. De
poging van de Verenigde Staten om een vreedzaam contact
tot stand te brengen, dat op een wankel compromis tussen
de kolonialisten en het volk, dat tegen koloniale zeeroverij strijdt, was gebaseerd, faalde juist toen en op die
plaats.
De strijd van het Indonesische volk om WestIrian te bevrijden heeft grote sympathie bij het Sowjet
volk gewekt. De Verenigde Staten ectitQr hebben vanaf het
begin de zijde van de Nederlanders gekozen. 2ij leveren
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niét alleen wapens, maar staan ook de Nederlanders bij
hun troepenvervoer naar Nieuw-Guinea toe gebruik te maken van Amerikaanse faciliteiten, zoals het Panamakanaal,
aldus de Indonesische uitzending van Radio Moskou.
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