
1959
p*-"

indone

PKI e» ae
P°

Verzoadea aan:

van Buitenlandse Sa ken-

e

TYP.
'

T M.J»" «m*



7 februari 1959 U 1132/59 - O 46 - P4/PS9

Indonesië

BE Pfflt BK m HUIDIG® PQHflBIOS

1 . In aan analyse van de poli t ia ka toestand
aan het einde van 1958 is hot QG-PKI van mening, dat
de ontwikkelingen, zowel nationaal als internationaal
zioh in linkse richting blijven bewegen.

Pogingen van de ESI om het Pantjasila
Front te ge brui kan om Indonesië in het lesterse kamp
ts brengen, zijn van alle kanten op verzet gestuit.
PARïIKDO breidt haar invloed ten koste van de PUI steeds
meer uit.

Onderlinge veten van de anti- en niet-
o ommun is tis o hè partijen verhinderen een oompaote eenheid
tegen de PU te vormen, zodat de PKI zioh ongestoord kan
ontwikkelen.

De Ghef-Staf leger, die in Indonesië de
macht in handen heeft, gaf van zijn standpunt in de poli-
tieke situatie reeds blijk (neutraal).

Aan de vooravond van 1 9 59 meent het GG-PKI,
dat het gevaar voor de PKI zeer is afgenomen, zij het
ook, dat de Partij voortdurend op haar hoede moet zijn.

2. Het is het Oö-PEC bekend, dat president
SUIARNO begonnen is om EASïIHDO te steunen» nadat hij ge-
zien had, dat de PHI weigerde de door SUI&HNO gewenste
weg te volgen. SÜK&RNO heeft aan PAROTDQ, door tussen-
komst van Winoto DAHüASMORO (4de voorzitter PABOTDO) ,de
wens te kennen gegeven, dat ÏBHMA.X, PR1T en Partai MBHBA
met PABïUTDO een fusie aangaan. Be wens van de president
is reeds aan deze drie kleine partijen bekend gemaakt.

3. StJKAHRO, die aan een nierziefcte lijdt, is
enige dagen in het S t. Carolus ziekenhuis te D Jakarta
verpleegd. Het CC -PKI had instructies gegeven om voor
zijn veiligheid in het ziekenhuis zorg te dragen.

In het huidige stadium van de politieke
strijd is SÜKAHHO nog van zeer veel waarde voor de PKI*



4. Het ÖO-ÏKI is er aeker van, dat het
bezoek van president HÜD aan Indonesië* de partij wei-

nig sohade heeft "berokkend.President SW&HHÖ en ook minister
HABAPI, voorzitter van het '*öomitê voor verwelkoming
van Sasten van da Staat0» waren verstoord, omdat de
verwelkoming van het volk niet uitbundig was geweest.
In paleis-kringen werd verteld, dat de PKt daarin de
hand had. De Ohdf-Staf loger weas sr eohter op, dat
in het ooïamunistiacht deel van de mstasa^s geen enthou-
siasme verwaoht kon worden, terwijl de mohammedanen

in ÏIüK) een a-Öxeïst zien.Van een poli-felefc standpunt gezien is

ÏÏÏO er niet in geslaagd SIIKAKHO's steun voor zijn
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