Pemerintah Republik Maluku Selatan
Government in Exile of the Republic of the South-Moluccas

Oproep
Amsterdam, 6 oktober 2010

Landgenoten,
Gisteren, dinsdag 5 oktober, hebben wij, heeft de RMS, geschiedenis geschreven.
Wie had kunnen denken, dat wij als strijders , als voorvechters van een onafhankelijke Republiek
der Zuid-Molukken in staat zouden zijn het staatsbezoek van de Indonesische president te kunnen
verhinderen? Dat overtreft de stoutste dromen. Wie had kunnen denken, dat de RMS in één klap
wereldnieuws zou zijn?
Gisteren hebben we laten zien dat we als voorvechters van een onafhankelijke Republiek der ZuidMolukken volwassen zijn geworden. We hebben met behulp van de ultieme wapens van de
democratische rechtstaat laten zien waartoe we in staat zijn. Dat we met het recht aan onze zijde,
het onrecht wat de Molukken al jaren ten deel valt, kunnen bestrijden. We zijn van plan op deze
weg door te gaan.
Voor onze landgenoten op de Molukken die gebukt gaan onder de onderdrukking en al jaren door de
Indonesische staat de mond wordt gesnoerd, is er hoop. Hoop op een betere toekomst van vrijheid
vrede en welvaart. Maar ook dat je daaraan wat kunt doen en een bijdrage kunt en, beter nog, moet
leveren.
Natuurlijk zou het meegenomen zijn dat de Indonesische president bij aankomst in Nederland had
kunnen worden gearresteerd. Dat neemt niet weg:
-

dat de Indonesische president verantwoordelijk is en verantwoordelijk blijft voor de ernstige
schendingen van de mensenrechten en martelpraktijken van RMS-aanhangers die voor hun
politieke mening uitkomen;

-

dat de Indonesische president verantwoordelijk is en blijft voor de inzet van zijn antiterreureenheid (Densus 88) tegen landgenoten die op vreedzame wijze voor hun mening
uitkomen;

-

dat de Indonesische President verantwoordelijk is voor de 93 RMS-gevangenen die nog
steeds onterecht vastzitten. Dat Yudhoyono schuldig is voor de dood van Jusuf Sapakoly.
Het punt blijft dus overeind staan dat Yudhoyono zich schuldig maakt aan misdaden tegen
de menselijkheid en alleen hij schuldig is voor de onderdrukking van het Molukse volk ;

Natuurlijk ervaren we het afgelasten van zijn staatsbezoek als een morele overwinning. We putten
hier moed uit om onverminderd door te gaan met het vechten voor het lot van de politieke
gevangenen en onze rechtvaardige vrijheidsstrijd.
Te lang zijn we bezig geweest met aandacht vragen om de zaak van de mensenrechtenschendingen
onder de aandacht te brengen bij de Nederlandse regering. Ondanks dat er rapporten van Amnesty
International en de Human Rights Watch liggen, waar niemand om heen kan, zie je dat de
Nederlandse regering en de politiek de andere kant op blijven kijken. Onze verzoeken aan de
Nederlandse regering blijven dan ook onverminderd van kracht. Wij blijven in afwachting van hun
antwoord.
Ik roep dan ook morgen in grote getallen jong en oud naar het Malieveld te komen om de nederlaag
van Indonesië en de overwinning van de RMS gezamenlijk VREEDZAAM TE VIEREN!!!
VREEDZAAM omdat de overwinning van de RMS niet mag worden overschaduwd door
negatieve publiciteit.
Ik hoop u morgen donderdag om 14.00 op het malieveld in Den Haag te mogen zien en horen.
MENA !!!!
Mr.J.G.Wattilete

