Књига “Југославија Индонезија 1945-1963, истраживања
и
документи” чији су аутори господа Љубодраг Димић, Александар
Раковић и Миладин Милошевић представља драгоцени документ о
односима између две земље који су зачети и изграђивани у
сложеном
времену
послератних
блоковских
раслојаваља
и
идеолошких сучељавања, незавршене борбе колонијалних народа за
национално ослобођење и растућег јаза између развијених и
неразвијених земаља.
.
Доступна документа тадашњег југословенског министарства,
односно државног секретаријата за иностране послове показују да је
ондашња Југославија још од окончања јапанске окупације 1945.
године испољавала активан интерес за збивања у Индонезији и да су
први контакти дипломатскмх представника две зeмље остварени већ
у фебруару 1948. годинe, односно две године пре него што је
Индонезија и званично стекла независност.
Индонежанска иницијатива из новембра 1954. за успостављање
дипломатских односа између две земље, упућивање првог
амбасадора ФНРЈ Станета Павлича у Џакарту и посете Председника
Сукарна Југославији 1956. и председника Тита Индонезији
остварени 23. децембра 1958 до 1. јануара 1959. дали су снажан
подстицај
успостављању
свестраних
и
веома
интензивних
политичких, привредних, војно-економских, културних и других
веза између две земље. Темеље међусобних односа чиниле су
заједничка стремљења ка стварању праведнијег света, заснованог на
праву свих земаља за самосталан избор свог унутрашњег развојног
пута и међународног положаја и да, без обзира на своју величину,
економску и војну моћ, активно учествују у светским пословима.
Председници Тито и Сукарно су били сагласни да ова стремљења
могу да се остваре једино јачањем солидарности новоослобођених
земаља Азије, Африке и Латинске Америке у њиховом отпору
блоковској и идеолошкој подели света, као и свим видовима стране
доминације и притисака, неоколонијализма и мешања у унутрашње
ствари, које су заједнички означили као препреку самосталном
унутрашњем развоју и пуној међународној афирмацији великог
броја малих и средњих држава.
.
Без обзира на неке концептуалне разлике, које су делом биле
узроковане различитим географским положајем и историјским
искуствима две земље, Тито и Сукарно, заједно са Нехрууом,
Насером и Нкрумахом били су утемељитељи политике и Покрета
несврстаности, на чијим начелима и заједничким достигнућима су
положене и основе вишедеценијског пријатељства и солидарности
измећу двеју земаља и народа.
У том смислу ова књига превазилази значај документа о
билатeралним односима између Србије и Индонезије и она може да
послужи као приручник многим нашим политичарима, дипломатама
и стручњацима за међународне односе са колико знања, вештине и
суптилности се изграђивала послератана југословенска дипломатија,
захваљујући којој је и наша тадашња држава уживала углед који је
далеко превазилазио њену објективну политичку и економску моћ.
Београд, 19. септембар 2014.
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