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RMS VERZOEKT AANHOUDING OUD-MINISTER
VAN BUITENLANDSE ZAKEN VAN INDONESIE
De Zuid-Molukse regering in Ballingschap heeft in een brief aan Minister-president Rutte het verzoek
gedaan om Hasan Wirayuda aan te houden bij zijn aankomst in Nederland. Wirayuda was minister van
Buitenlandse Zaken van Indonesië in de regering van president Susilo Bambang Yudhoyono.
Wirayuda houdt op 23 november 2010 een lezing in het Vredespaleis op uitnodiging van Stichting Het
Gebaar.
De Zuid-Molukse regering beschuldigt Wirayuda van medeverantwoordelijkheid voor de ernstige
schendingen van de mensenrechten op de Zuid-Molukken in 2003 en 2007. Deze beschuldigingen
worden gestaafd door twee onafhankelijke rapporten van respectievelijk Amnesty International (maart
2009) en Human Rights Watch (juni 2010). Beide rapporten bevestigen dat RMS-activisten zwaar zijn
mishandeld en gemarteld door leden van de speciale politie-eenheid DENSUS 88 enkel vanwege het
tonen en hijsen van de vlag van de Republiek der Zuid-Molukken. Voor deze vreedzame acties werden
zij niet alleen gemarteld, maar kregen zij ook extreem hoge gevangenisstraffen variërend van 15 jaar
tot levenslang. Beelden van deze martelingen staan op Youtube en . El Aljazeera.
(zie respectievelijk: http://www.youtube.com/watch?v=JM2C5Jf4hKI en
http://english.aljazeera.net/news/asia-pacific/2008/05/20086150593537296.html.)
Indien de Nederlandse Staat niet bereid is om Hasan Wirayuda te arresteren en te vervolgen, zal de
RMS-regering tijdens diens verblijf in Nederland in een Kort Geding zijn aanhouding eisen. De RMSregering is van mening dat geen immuniteit geldt voor Wirayuda en dat hij kan worden aangehouden
omdat hij geen minister meer is. Wirayuda kan direct worden gearresteerd als de rechter in Kort
Geding van oordeel is dat hij dient te worden vervolgd wegens het medeplegen van misdrijven tegen
de menselijkheid. Deze misdaad is strafbaar gesteld in de Wet Internationale Misdrijven (WIM).
De RMS-regering heeft inmiddels Hoger Beroep ingesteld bij het Gerechtshof tegen het vonnis van de
Rechtbank op 6 oktober 2010 inzake de vervolging van Indonesische president Yudhoyono.
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