Aan de Leerplichtambtenaar
in de aangeschreven gemeente
Verzoek: verlof of vrijstelling van de plicht tot geregeld schoolbezoek op 7 oktober 2010
Geachte heer/mevrouw,
Op 7 oktober 2010 wordt op het Malieveld in Den Haag een grote manifestatie georganiseerd.
Deze manifestatie die de titel “Tifa Tjakalele” heeft gekregen vindt plaats ter gelegenheid van het
staatsbezoek van de Indonesische president Yudhoyono aan Nederland van 6 t/m 9 oktober.
De Molukse bevolking in Nederland maakt zich zorgen over de schendingen van de Mensenrechten op de
Molukken. Molukkers die uiting hebben gegeven aan hun politieke voorkeur van een onafhankelijke
Republiek der Zuid Molukken – de Republik Maluku Selatan (RMS) – en dat bovendien op een vreedzame
manier hebben gedaan. Deze Molukkers waren in het bezit van de Zuid-Molukse vlag of andere nationale
symbolen en geschriften en zijn extreem hard aangepakt. Ze zijn mishandeld, openlijk vernederd en werden
gemarteld. Voor het uiten van hun politieke voorkeur zijn ze tot lange gevangenisstraf veroordeeld, van vijf,
tien, vijftien of zelfs twintig jaar. Op dit moment zitten bijna 100 Molukse Politieke gevangenen hun straf
uit, omdat ze voor hun recht op vrije meningsuiting en de RMS opkwamen.
Amnesty International en de Human Rights Watch hebben in Indonesië onderzoek verricht naar de
schendingen van de mensenrechten. Beide organisaties hebben dit in hun rapporten vastgesteld en Indonesië
opgeroepen de Internationale mensenrechten te eerbiedigen en de Molukse Politieke gevangen per direct vrij
te laten.
De Molukse gemeenschap in Nederland mag de unieke kans niet voorbij laten gaan om hun stem over het
grote onrecht dat Molukkers op de Molukken treft aan de Indonesische president te laten horen. Ook om hem
te laten zien dat wij in Nederland wel uiting mogen geven aan onze opvattingen en politieke voorkeuren.
Wij beseffen dat de Leerplichtwet het niet direct toestaat dat om voornoemde redenen vrij wordt gevraagd.
Wij willen u dan ook verzoeken verlof of vrijstelling van de plicht tot geregeld schoolbezoek te verlenen op
7 oktober 2010. Dit geldt dan vanzelfsprekend alleen voor die leerlingen die van plan zijn naar de
manifestatie in Den Haag te gaan.
De ouders die van deze gelegenheid gebruik wensen te maken dienen vanzelfsprekend zelf een verzoek bij
de school in. Een dergelijk schriftelijk verzoek wordt via onze netwerken onder de betreffende ouders
verspreid.
We zijn van mening dat het recht op vrije meningsuiting zeker zwaarder weegt dan de gemiste lessen. Lessen
die bovendien ook op een ander moment kunnen worden ingehaald.
Ik dank u bij voorbaat voor uw medewerking.
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