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Molukse organisatie "Pemuda 20 mei".

Bijl.:

1

Op 15 mei 1979 werd d.t.v. GP/ID-Utrecht

C

het volgende bekend:
Op 19 mei zal te Utrecht in gebouw "fiasa" een Molukse
Solidariteitsmanifestatie worden gehouden (zie bijl-)
De organisatie is in handen van "Pemuda 20 mei". '
Het evenement is een uitvloeisel van de vorig jaar
(20 mei 19?8) gehouden bijeenkomst in Moordrecht.
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,'Beste lezer,
Op 20 mei 19?8 werd in Moordrecht een manifestatie rond Indonesië",
do politieke gevangenen en de strijd op Oost-Timor gehouden.
Deze. manifestatie is een initiatief gev/eest van een aantal Molukse
jongeren, die zich nu "PEMUDA 20 Mul" noemen.
Op dit moment wordt het Indonesiese volk, het Molukse volk uitgebuit en onderdrukt door het fascisbiese generaals-regiem van .Suharto
c.s., die handlangers zijn van de rijke landen en de grote bedrijven.
Daarom heeft deze groep als hoofddoel de situatie van onderdrukking
en uitbuiting van het volk in Indonesië, op de Molukken steeds ter
diskussie te stellen, m.n. binnen de Molukse samenleving in Nederland.
Dit jaar zal er weer een manifestatie rond Indonesië gehouden worden.
Deze manifestatieizal in het kader staan ror.i:
- Ontwikkelingshulp;
- Onderdrukking en Verzet;
<=•! internationale Solidariteit.
KOM ALLEN S!!
Pembatja jang terhormat,
Pada tanggal 20 mai 1978 jg lalu at as kebidjaksanaan dari beberauö
anak2 muda Maluku mengadakan satu rapat penjataan di Moordrecht
mengenai keadaan di- seluruh Indonesia tentang orang2 tah^nan politik
dan peperangan Timur-Tinior; taggal itu ini groep nana "PET.:UDA 20
MAI". Pada saat itu dinjatakan bahwa Indonesia, Maluku ditirv.ir :lan
diperkosa oleh Indonesia (Djenderal-Redjim Guharto^. j g a:; n l ah kai
tangan dari negara2 jg kaja dengan perusahan2 di Indonesia.
Dari itu maksud dari ini anak2 muda, keadaan tindisam di Indonosia,
termasuk djuga bangsa Maluku. kita anak2 Maluku jg bar-ijy O i negeri
Belanda mau bertukar pikiran tentang keadaan ini.
Kerana ini tahun akan diadakan lagi pen j at aar, mengenai keadaan di
seluruh Indonesia. Penjataan ini akan mengenai bordirinja Solidari- .
teit Internasional kepada bangsa2 jg tertindis dan anti Redjim
Suharto.
•

MARIHL/iH DATANGL/.H J ! !

PROGRAMMA:
Oost-ïimor
Y/est-Papua
Indonesië-'.Vork^roep Leiden (2x)
Kommitee Oost-Tinor
Eduardo l.iondlane Stichting

Sprekers

Cabo Verde
Pemuda 20 ilai ( 20 Mei-Jonroren )
Muziek/Dans

Chileense folk-cpoup "L'-ichitun"
Dans expro.Tsio-prcep Vj T aalwi t 1k
Ost Tinor oclidaritats Kcnitee (Freiburg)
Kultuurgroep V/est-Papua
Zanggroep "Kcllektif 20 Ma: 1 '

Informatiestands

Gegakan Pattimura
I n d o n e s i ö K o n:m i t c- <. >

Chili Ecmmitoe
Eduarclo Mondlane Sticht i n g
Fiü ipi.jnon-groep
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; Perauda 20 mei-Manifestatie Utrecht

Bijt.:

Op 29 mei 1979 werd
het
volgende vernomen.
De "Perauda 20 mei" heeft op zaterdag 19 mei j.l. een Molukse
Solidariteits Manifestatie gehouden in het Basa-gebouw aan
de Pauwstraat 13 te Utrecht.
De Indonesië-toanifest atie stond in het kader van
- ontwikkelingshulp aan Indonesië
internationale solidaiiteit aan alle onderdrukte volkeren
- gewapend verzet tegen het SUHARTO-regiem.
Het programma zou om 13«00 uur aanvangen, aar begon eerst
na lV.00 uur, en liep uit tot ca. 20.30 uur. Het Rasagebouw was behoorlijk gevuld met aanwezigen.
schatte
het aantal op ca. 150.
Na het welkoraswoord werd een uiteenzetting gegeven over de
"Pemuda 20 mei. Een beweging, aldus
, die in de kern van
de zaak niets meer is dan een groep die sympathiseert net het
Fretilin.
De speech van leden van de 28 november Beweging Portugal over
Oost Timor was op steïcil verspreid.

Onder de aanwezigen bevonden zich ook een tiental leden van
de Goheba uit Assen»

De manifestatie had een wat rommelig en onduidelijk verloop.
Speeches werden gehouden terwijl de tolk/vertaler ontbrak,
en meer van dergelijke slordigheden, die het geheel een
weinig interessant gebeuren maakte.
Goheba is er geweest, maar verder niets. Een vorm van samenwerking lijkt hier niet uit voort te komen.
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De organisatie "Pemuda 20 Mai"

Bijl.:

Op 20 juni 1979 werd
volgende vernomen:

het

De belangrijkste leiders van de groepering "Pemuda 20 Mai11
zijn
sn
Deze groepering voert een brede anti-Indonesië politiek en
zoekt vooral toenadering met de "Fretelin" en tracht zij betrekkingen aan te knopen met andere bevrijdingsbewegingen.
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UITTREKSEL
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£XX
Aard v. h. stuk:
Uit

Afz.: CFO
Ref. nr..80/9*f
Dat.: 14.1.80
ACD/Co: U74

"De Pemuda 20 Mai heeft een subsidie-aanvraag bij CRH ingediend
i.v.m. plannen voor de uitgifte van een voorlichtingsblad.
Algemeen bestaat de verwachting dat deze subsidie wel "los zal
komen"."

100 A 09 M'

1573197
datum

2 L ! U/.I l SB l

CO
b.

C(FB

)nr.:

Aan
Betreft

d.d.:

29-10-1981

d.

Info:
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: "Kora-Kora"

Bijl. :

Op juli/aug.'81

werd

het volgende vernomen:

De Molukse jongerenorganisatie Pemuda 20 Mai heeft een nieuw
orgaan, te weten Kora-Kora.
Het orgaan verschijnt tweemaandelijks.
Het redaktie-adres is: Kora-Kora
Tïlacisstraat 2?
Vlissingen.
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Pemuda 20 Mai

Bijl.:

werd

het volgende vernomen:
Reeds in januari 1982 heeft Pemuda 20 Mei het voornemen geuit om acties te beginnen tegen de leverantie van 2 "mijnenbestrijdingsvaartuigen" (mijnenvegers?) door Nederland aan
Indonesië*
De actie zal gevoerd worden onder het motto "Stop wapenleveranties aan het SUHARTO-regiem".
Op zaterdag 6 maart j.l. werd daarover om 13.00 uur in De
Raadskelder te Utrecht een door Pemuda 20 Mai uitgeschreven
vergadering gehouden.
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Moluksscholingakollektief-RMS
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het volgende vernomen:
Bijgaand de doelstelling van het MSK (Motivatie, aktiviteiten, uitgangspunten, werkzaamheden, etc.).
Opmerkelijk ie, dat het MSK stelt geen RMS-groepering te
zijn en ook niet met de RMS geassocieerd te willen worden.
Het MSK heeft contacten gelegd met de Pemuda 20 Mai en de
Gerakan Pattimura.
Be leden van het MSK worden gevormd door de leden van de bekende stichting
MASIUN in Assen.
Vergaderingen;

- 21 februari 1982 in het MASIUN-pand te Assen.
Aanwezig waren ondermeer:

Onderwerp: Taakverdeling m.b.t. de Manifestatie op 10 april
in Groningen.
Pemuda 20 Mai zal een artikel in de Kora-Kora schrijven, waar
in aandacht wordt besteed aan de situatie in Indonesië.
(Generaalsregime, etc.). Lay-out adres Kora-Kora: Babbolekenstraat 1, Schoonhoven, t.a.v. Jopie SAHETAPY.

-2301A10-119332F

Vervolgblad nr.

2

bij C-rapport nr.

- 6 Maart in de Raadskelder te Utrecht Pemuda 20 Mai.
Onderwerp: wapenleveranties aan Indonesië
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Themadag Pemuda-20 Mai

De Peauda 20 Hai organiseert i.s.». ASVA op zaterdag 26-10-1985 in
Aasterdan een themadag onder het motto "Onze contacten met de Molukken"»
Op deze dag zijn diverse Molukse organisaties uitgenodigd, vaaronder

de Badan Persatnan en het MSE. Voor een programma van deze dag zie bijlag

20QA03

851121 160
plattegrond

^[1
r-\
organiseert
i.s.m. ASVA

themadag:

K A T O N G PUNJA HUBUNGAN
DENGAN MALUKU

zaterdag

26-10-85

Pakweg een twintig
jaar terug waren de
'
contacten met Maluku
beperkt tot voornamelijk
familie en kampong
en verliepen deze in de
meeste gevallen via
de post. Velen van ons
zullen wellicht de
voedsel- en kledingspakketten nog berin
-neren, die om de zoveel tijd werden ver
-stuurd naar verwanten
In Maluku. Toen in
1969 enkele (ex)ontwikkelingswerkers het
plan lanceerden cm ter
bestrijding van de armoede in Maluku projecten op te zetten, vond hun Initiatief
weinig of geen weerklank onder grote delen van onze gemeenschap ir Nederland,
wat tekenend is voor die periode.
Hu twintig Jaar later zie Je dat verschillende organisaties, instellingen en
individuen vanuit diverse overtuigingen en invalshoeken de relatie met Maiukii
nader vorm proberen te geven. De kamponGverenipingen
die een oplevi
doormaken, nemen hierbij nog immer een belangrijke plaats in. Opmerkelijk is de
vergrote belangstelling van jongeren voor deze 'kumpulans'.
In tegenstelling tot de protestanten en de islamieten onder ons kan de katholieke kerk bogen op een lan"e traditie van missie- en zendingswerk. Zo ondersteunen onze katholieke landgenoten via de missie en de vastenactie o.m. landbouwprojecten. Maar de aanwezigheid van kerkelijke vertegenwoordigers uit Nederlanc bij de Sidang Raya vorig Jaar oktober in ftmbon, ortderstreepte nogmaals dat
een zekere mate van relatie net de kerken in Maluku/Inaonesia is opgebouwd.
Niet onvermeld mag blijver., z\jn de activiteiten van de Stichting Rela '69 die
onlangs een proefproject heeft opgezet met betrekking tot de toepassing van (
bio-gas als goedkope ar. milieu-vriendelijke brandstof. Kaast Rela '69 zyn er
diverse andere particuliere initiatieven ontplooid, maar het zou te ver doorvoeren ze hier allemaal te vermelden.

PROGRAMMA.

1. vanaf 13.00 uur: Opening
2. Inleiding door Pemuda 20 Mai
3. Forumdiscussie met bestuurders/vertegenwoordigers:
- KumpulanZNegeri Aburu, (taahusu, Haria, Haruku-Samet,
Itawaka 4 Ulat
- F.I.K.I.H.
- P.U.M, di Belanda
- Stichting RELA '69
't. Intermezzo m.m.v. Zanggroep i Fluitorkest "MARANTAU"
uit Oost-Souburg (2)
5. Forumdiscussie met bestuurders/vertegenwoordigers:
- Badan Persatuan (BP)
- Moluks Scholings Kcllektief (MSK)
- Gerakan Daerah Amsterdaa
- Suara Maluku
- Marinjo
- TJengkeh
- KOHA KORA
6. omstreeks 18.00 uur; Sluiting

c

Het zal de lezer duidelijk zyn dat m.b.t. de relatie Maluku het niet alleen maar
een zaak mag en kan zijn van de eerdergenoemde organisaties en instellingen,
maar iat evenzeer de politieke organisaties hierin een specifieke taak hebben.'
Wat het laatste betreft is dat min of meer onderkend door de Molukse media, i
gezien de opneming van actuele informatie over de situatie in Maluku/lnüonesia
in haar berichtgeving.

entree

Tenslotte dient te worden opgemerkt dat dit alles zich afspeelt binnen een
breed spanningsveld nl. onze sociaal-ekonomische positie in Nederland, onze
(politieke! idealen en de sociaal-ekonomische en politieke verhouding in
Haluku/lndonesia.

zaal: het platform, herengracht 22, amsterdam

zaalopen: v.a.12.00 uur
: f.2,50

inlichtingen: 080-237132
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Molukse Forumdiscussie
De Pemuda-20 Hai heeft op 26-10-1905 in Amsterdam aan de Heerengracht 2«
een Forumdiscussie georganiseerd, waarvoor diverse Molukse instellingen
waren uitgenodigd. In totaal waren circa 150 personen aanwezig.
Tijdens het eerste gedeelte gaven enkele niet-yolitieke organisaties
een korte uitleg over hun doelstellingen en uitgangspunten* Dit
betrof vooral het opzetten van kleinschalige projecten (waterleiding
in een kampong, bijv.) op de Molukken. De discussie behelsde dan ook
voornamelijk (het verkrijgen van) de financiën*
Na de pauze volgde onder voorzitterschap van
gjsdeelte. Achter de tafel werd plaatsgenomen door:
- Badan Peraatuan
— H. o «iv »
- Pemuda 20 Mai.

het tweede

Na een korte uiteenzetting omtrent organisatie, doelstelling en uitgangspunten begon een tamelijk eenzijdige discussie die vooral
bestond uit het leveren van kritiek door P-20-Mai en MOK op de BP.
MSK en Pemuda 20 Hai zijn vierkant tegen alle Molukse (lees: BP)
initiatieven vanuit Nederland, omdat deze vooral ten goede komen aan
de relatief kleine groep op de Molukken die familie in Nederland
heeft wonen. Daarmee wordt geen (politieke) verandering te weeggebracht. De BP zou dus meer activiteiten tegen het SUHARTO-regiem
en tegen de IGQI moeten ontwikkelen.
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