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Betreft:

verzoeken RMS-regering in ballingschap in verband met het bezoek
van Indonesische president Susilo Bambang Yudhoyono aan Nederland

Excellentie,
Binnenkort zal de Indonesische president Bambang Suliso Yudhoyono een staatsbezoek
brengen aan Nederland. Om deze reden vragen wij uw aandacht voor het volgende.
Recht op zelfbeschikking van het Zuid-molukse volk
1. Zoals u weet is op 25 april 1950 te Ambon de onafhankelijke Republiek der ZuidMolukken geproclameerd. Het Zuid-Molukse volk heeft reeds toen kenbaar gemaakt
dat zij in vrijheid wilde leven. Dit recht is haar tot op heden ontnomen door dat
Indonesische troepen de Zuid-Molukken zijn binnen gevallen en sedertdien de ZuidMolukken bezet houden. De aanwezigheid van Indonesië in de Zuid-Molukken draagt
dan ook een onrechtmatig karakter. De RMS-regering stelt zich dan ook op het
standpunt, dat het dekolonisatieproces tot op heden niet is voltooid. Op de
Nederlandse Regering rust dan ook de plicht, als vroegere kolonisator en partij bij de
sluiten van de Ronde Tafel Akkoorden, waarin o.a. het recht op zelfbeschikking van
het Zuid-Molukse volk ligt verankerd, het dekolonisatieproces alsnog te
verwezenlijken.
2. Wij zijn van mening, dat bijna 61 jaar nadat Nederland op 27 december 1949 de
soevereiniteit heeft overgedragen aan de Verenigde Staten van de Republiek Indonesië
(Republik Indonesia Serikat) de Nederlandse regering thans daadwerkelijk een aanzet
dient te geven aan afronden van het dekolonisatieproces. De komst van de

Indonesische president is hiervoor een geschikt moment. In het licht hiervan
verzoeken wij u er bij de Indonesische president op aan te dringen het recht op
zelfbeschikking van het Zuid-Molukse volk te respecteren en te erkennen.
Verzoek
3. De RMS-regering in ballingschap verzoekt u voordat de Indonesische president in
Nederland zal aankomen hem op te roepen met de RMS-regering in ballingschap een
dialoog aan te gaan teneinde de kwestie inzake het recht op zelfbeschikking van het
Zuid-Molukse volk tot een definitieve oplossing te brengen.
Schending verdrag inzake Politieke en Civiele rechten van burgers
4. Schending van de mensenrechten van RMS-aanhangers is het directe gevolg van het
feit, dat het recht op zelfbeschikking van het Zuid-Molukse volk door Indonesië niet
wordt gerespecteerd. Indonesië onthoudt daarnaast het Zuid-Molukse volk het recht
haar politieke mening in vrijheid kenbaar te maken. Indonesië handelt hierbij in strijd
met VN verdrag van Burgerlijke en Politieke rechten (BUPO). Indonesië en
Nederland zijn partijen bij dit verdrag en daarom gehouden dit verdrag na te leven.
Daar overduidelijk is, dat Indonesië het recht op vrije politieke meningsuiting schendt
dient de Indonesische president hiervoor door de Nederlandse regering ter
verantwoording te worden geroepen. Het vorenstaande klemt te meer daar volgens de
Nederlandse regering de mensenrechten een hoeksteen vormen in het buitenlandse
beleid.
Verzoek
5. De RMS-regering verzoekt u dan ook hierbij de Indonesische president op te roepen
voor zijn komst naar Nederland bekend te maken, dat Indonesië het recht op vrije
politieke meningsuiting, zoals is vervat in het verdrag van Politieke en Burgerlijke
rechten van burgers, in het bijzonder als het gaat om RMS aanhangers, in het vervolg
zal eerbiedigen. Dit betekent, dat in de toekomst het Zuid-Molukse volk in vrijheid
kan spreken over de RMS en geen belemmeringen meer worden opgelegd aan hen die
het herwinnen van de soevereiniteit van de Zuid-Molukken op vreedzame wijze, in
woord en gebaar, uitdragen. Arrestaties en martelingen van RMS-aanhangers die op
vreedzame wijze hun wil om in vrijheid en welvaart in de Zuid-Molukken te kunnen
leven uiten, dienen dan ook achterwege te blijven.
Schending mensenrechten RMS-aanhangers
6. Het zal u niet zijn ontgaan, dat in de achterliggende jaren het Zuid-Molukse volk door
Indonesië op wrede wijze is onderdrukt. Het feit, dat de Zuid-Molukken reeds
decennialang behoren tot de armste gebieden van de zogenaamde Indonesische
eenheidsstaat spreekt boekdelen. Het zal u evenmin onbekend zijn, dat op dit moment
bijna 100 aanhangers van de RMS in gevangenschap verkeren. U bent intussen
genoegzaam op de hoogte van het feit, dat deze gevangenen ernstig zijn gemarteld en
tot onmenselijk hoge straffen zijn veroordeeld. Verantwoordelijk voor deze
afschuwelijke mishandelingen is de speciale anti-terreureenheid Detasement 88
(Densus 88)

Wij hebben de Nederlandse Ambassadeur voor de Mensenrechten reeds in een
onderhoud in juni 2008 uitdrukkelijk gewezen op de schending van de mensenrechten
in de Zuid-Molukken en de rol hierbij van Densus 88. Bij dit gesprek was ook namens
het advocatenteam Tamasu, de Indonesische advocaat Johnson Panjaitan, aanwezig.
7. Voor een gedetailleerd verslag van de gruwelijkheden welke de gevangenen hebben
moeten doorstaan verwijzen u naar de inhoud van de rapporten van Amnesty
International en Human Rights Watch. Uit deze rapporten volgt onomstotelijk, dat
Indonesië flagrant in strijd handelt met de mensenrechten, die zijn verankerd in diverse
internationale verdragen. Nederland en Indonesië hebben deze verdragen geratificeerd
en zijn dan ook gehouden deze verdragen na te leven. Indonesië heeft bewezen de
mensenrechten van RMS-aanhangers op grove wijze te schenden. Het spreekt voor
zich, dat de Indonesische president op deze misdaden, waaraan zijn ondergeschikten
zich voortdurend schuldig maken, behoort te worden aangesproken.
8. U zult tevens kennis hebben genomen van het feit dat een RMS-strijder, de heer Jusuf
Sapakoly, ten gevolge van de martelingen en het onthouden van adequate medische
zorg, op 13 september 2010 in Ambon is overleden. Hij laat een vrouw en vier
kinderen in erbarmelijke omstandigheden achter. Voor de dood van wijlen Jusuf
Sapakoly is de Indonesische president aansprakelijk. Wij stellen vast, dat u tot op
heden heeft verzuimd op krachtige wijze de mensonterende behandeling van RMSaanhangers te veroordelen. U heeft tot op heden op geen enkele wijze geprotesteerd
tegen de dood van wijlen Jusuf Sapakoly. De minister van buitenlandse Zaken van
Australië heeft daarentegen de schending van de mensenrechten van RMS-gevangenen
door voornoemde Densus 88 wel krachtig veroordeeld. Wij menen, dat ook u niet
langer uw ogen kunt sluiten voor de keiharde werkelijkheid, dat de mensenrechten in
de Zuid-Molukken op een grove wijze door Indonesië worden geschonden.
Verzoek
9. In het licht hiervan meent de RMS-regering in ballingschap dat het in de reden ligt, dat
u de Indonesische president oproept voor zijn komst naar Nederland alle RMSgevangenen, die gedetineerd zijn op Ambon, Java en elders onvoorwaardelijk in
vrijheid te stellen. Tevens verzoeken wij u de Indonesische president voor zijn komst
naar Nederland op te roepen een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de
misdaden van Densus 88 en dat zij die hiervoor verantwoordelijk zijn strafrechtelijke
zullen worden vervolgd. Tevens verzoeken wij de Indonesische president op te roepen
voor zijn komst naar Nederland kenbaar te maken, dat hij de gevangenen en hun
gezinsleden schadeloos zal stellen ten gevolge van de martelingen die gevangenen
hebben moeten doorstaan en de onrechtmatige detentie die zij thans moeten
ondergaan.
Bezorgdheid Molukse gemeenschap in Nederland
10. Ten slotte wijzen wij u op het feit, dat de Molukse gemeenschap door het voortduren
van de gewelddadige onderdrukking van haar landgenoten in de Zuid-Molukken, zich
ernstig zorgen maakt. De onmenselijke behandeling die RMS-aanhangers ten deel valt
draagt bij aan het ontstaan van een klimaat van onbehagen binnen de Molukse
gemeenschap.
De dood van RMS-strijder Jusuf Sapakoly heeft de bestaande gevoelens van afkeer en
ongenoegen bij de Molukse gemeenschap doen toenemen. U zult begrijpen, dat de
komst van de Indonesische president Bambang Susilo Yudhoyono, die politiek
verantwoordelijk is voor de onderdrukking van het Zuid-Molukse volk en de ernstige
schendingen van de mensenrechten van RMS-aanhangers, de gemoederen binnen de
Molukse gemeenschap zeer bezig houdt.

Verzoek
Wij vragen u dan ook met klem zeer prudent met de verzoeken neergelegd in dit
schrijven om te gaan. Gaarne vernemen wij uiterlijk 27 september a.s. of u bereid bent
de verzoeken van de RMS-regering in ballingschap aan de Indonesische President over
te brengen en ons op de hoogte te stellen van het antwoord van de Indonesische
President.
In afwachting van uw berichten, verblijven wij.
Met de meeste hoogachting,
De President van de Regering in ballingschap van de
Republiek der Zuid-Molukken
Mr.J.G.Wattilete

Een afschrift van dit schrijven zenden wij aan:
Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden
Minister van Buitenlandse Zaken drs.M.J.M.Verhagen
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