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Amsterdam, 4 oktober 2010

Kort geding RMS-regering versus Yudhoyono en Nederlandse staat
op dinsdag 5 oktober
Vanmiddag is bekend geworden dat het kort geding van de RMS-regering tegen Yudhoyono dient op
dinsdagmiddag 5 oktober 15:00 u bij de Rechtbank in Den Haag.
In het kort geding vordert de RMS-regering de aanhouding en het vervolgen van de Indonesische
President Yudhoyono wegens ernstige schendingen van de mensenrechten van RMS-gevangenen.
De RMS-regering wil de Indonesische President laten vervolgen wegens zware mishandeling van RMSgevangenen en de moord op RMS-gevangene Jusuf Sapakoly.
In het kort geding vordert de RMS-regering premier Balkenende te veroordelen een tweetal brieven te
beantwoorden en de daarin genoemde verzoeken over te brengen aan de Indonesische president.
Daaronder is ook het humanitaire verzoek van de weduwe van de in 1966 geëxecuteerde Chris Soumokil.
Tot op heden is niet bekend waar het stoffelijk overschot van de tweede RMS president begraven is.
Ook maakt de RMS-regering ernstig bezwaar tegen het voornemen dat Nederland heeft om tijdens het
bezoek van president Yudhoyono 17 augustus 1945 te erkennen als de datum dat Indonesië juridisch
onafhankelijk is geworden. De RMS-regering ziet dit als een poging de geschiedenis zodanig te
reconstrueren en met terugwerkende kracht net te doen alsof de jaren 45-49 en dus ook 1950 uit de
geschiedenisboeken zijn gewist. De RMS-regering houdt onverminderd vast aan haar volkenrechtelijke
basis, welke voortvloeit uit de Ronde Tafel Akkoorden van 27 december 1949.
Op donderdagmiddag 7 oktober wordt op het Malieveld te Den Haag Molukse manifestatie “Tifa
Tjakalele”georganiseerd. De betoging heeft onder meer tot doel de schendingen van de mensenrechten
van RMS-aanhangers onder de aandacht te brengen. De bijeenkomst wordt afgesloten met een manifest.
De eisen en de sfeer waarin dit alles zal plaatsvinden worden vanzelfsprekend beïnvloed door het verloop
van het kort geding.
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