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RMS spant kort geding aan tegen premier Balkenende
De RMS-regering in ballingschap spant een kort geding aan tegen minister-president Balkenende.Tot op
heden heeft premier Balkenende nog niet gereageerd op de brieven die door RMS-regering op 20
september aan hem werden verstuurd. Ook op de rappelbrief van 28 september bleef een antwoord uit.
Premier Balkenende wordt in de brieven gevraagd of hij bereid is een aantal verzoeken aan president
Yudhoyono over te brengen en de RMS-regering op de hoogte te stellen van zijn antwoord. De RMSregering acht het van het grootste belang te weten of de minister-president bereid is de humanitaire
verzoeken aan Yudhoyono over te brengen.
Het kort geding wordt aanhangig gemaakt voor de komst of tijdens het verblijf van de Indonesische
President en zal plaatsvinden in de rechtbank van Den Haag.
In kort geding vordert de RMS-regering premier Balkenende te veroordelen de brieven te beantwoorden
en de verzoeken over te brengen aan de Indonesische president.
Tevens vordert de RMS-regering de aanhouding en het vervolgen van de Indonesische President
Yudhoyono wegens ernstige schendingen van de mensenrechten van RMS-gevangenen.
Ook wil de RMS-regering de Indonesische President laten vervolgen wegens zware mishandeling van
RMS-gevangenen en de moord op RMS-gevangene Jusuf Sapakoly.
De sfeer in de Molukse gemeenschap is geladen wegens de komst van de Indonesische President en de
mogelijk daarmee in verband staande kerkbranden in Hoogeveen, Nijverdal en Assen. Balkenende
schoffeert de Molukse gemeenschap door te weigeren de brieven te beantwoorden. Ook de brief van
mevrouw Soumokil, die verzocht heeft Yudhoyono te vragen de ligplaats van het graf van mr.dr.
Chistiaan Soumokil bekend te maken, is onbeantwoord gebleven.
De handelswijze van Balkenende acht de RMS-regering onverantwoord en verhoogt de spanning binnen
Molukse gemeenschap.
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