Indonesië mijdt Nederland om de RMS
In een interview in het Financiële Dagblad van maandag 29 november laat Yunus Habibie weten dat er voorlopig geen
Indonesische minister Nederland zal bezoeken. Zolang de RMS rechtszaken aanspant tegen leden van de Indonesische
regering wordt Nederland gemeden. Hij waarschuwde daarbij dat als er in Nederland geen oplossing wordt gevonden
voor het Molukse probleem dit mogelijk gevolgen zal hebben voor de onderlinge goede betrekkingen. De
afscheidnemende ambassadeur uit daarmee zijn grote frustratie over het niet doorgaan van het staatsbezoek van
Yudhoyono in oktober van dit jaar. Yudhoyono zegde zijn bezoek af vanwege het kort geding dat de RMS-regering had
aangespannen om de Indonesische president bij aankomst in Nederland te laten arresteren.
Vorige week wees de Rechtbank Den Haag de eis van de RMS-regering af om oud-minister Wirajuda te arresteren
wegens medeplichtigheid aan de ernstige schendingen van de mensenrechten op de Molukken. De oud-minister genoot
volgens de RMS geen onschendbaarheid meer. De gronden waarop de vordering van de RMS in dit Kort Geding zijn
afgewezen worden deze week door de Rechtbank bekend gemaakt.
Arrogantie
Het getuigt van een grote arrogantie dat de Indonesische ambassadeur meent de democratische rechtstaat Nederland
onder druk te moeten zetten. Habibie roept de Nederlandse regering indirect op de RMS te verhinderen om de
tussenkomst van de rechter te vragen bij toekomstige bezoeken van Indonesische gezagsdragers. Voor een
ambassadeur die al wat langere tijd in Nederland verblijft is dit een vreemde uitlating. Zijn uitlatingen tonen aan dat het
democratiseringsproces van de staat Indonesië nog een erg lange weg te gaan heeft.
Denkfouten
Voor het afzeggen van het staatsbezoek voert Habibie aan dat de Indonesische president zich door de RMS in z'n
integriteit voelt aangetast. Dat is een denkfout. De grootste schenders van de Indonesische integriteit zijn de
opeenvolgende regeringen van Indonesië zelf. Het legitieme recht op zelfbeschikking en de proclamatie van de RMS op
25 april 1950 is met militair geweld de kop ingedrukt. In de tientallen jaren die daarop volgden werden RMS-ers in de ban
gedaan en zijn de Molukken doelbewust arm gehouden. Tijdens het bewind van Suharto werd een agressief
transmigratiebeleid in gang gezet. De Molukken werden meer en meer bevolkt door van andere eilanden afkomstige
bevolkingsgroepen. Niet zozeer om de overbevolking elders te “ontlasten” maar met name om de Molukken te
Javaniseren en de eenheidsstaat Indonesië tussen de oren te krijgen. Intussen konden met name buitenlandse bedrijven
zich verrijken aan de natuurlijke rijkdommen van het Molukse eilandenrijk.
Mensenrechtenschendingen
Tijdens en na het geregisseerde conflict tussen moslims en christenen, rondom de eeuwwisseling, is er op de Molukken
sprake van een heroriëntatie op een vrije RMS. Sindsdien wordt door de Indonesische regering elke vorm van RMSsympathië stevig de kop ingedrukt. Op dit moment zitten er verspreid in gevangenissen op de Molukken en de rest van
Indonesië bijna honderd Molukkers in de cel. Het grootste deel van deze groep werd de laatste drie jaar gevangen gezet.
Allen gaven zij op een vreedzame manier uiting aan de RMS en werden voor lange tijd gestraft. Nog niet eerder zaten er
zoveel Molukse politieke gevangenen vast. De mensenrechtenorganisaties Amnesty International en Human Rights
Watch stelden in hun rapporten onafhankelijk van elkaar vast dat de mensenrechten van deze gevangenen ernstig zijn
geschonden. Ze werden mishandeld, openlijk vernederd en gemarteld. De zittende president Yudhoyono is daarvoor
eindverantwoordelijk te houden.
Legitiem
Het door ambassadeur Habibie bestempelen van de RMS als een separatistische beweging en illegale organisatie is een
verkeerde weergave van de werkelijkheid. De Republik Indonesia werd op 17 augustus 1945 eenzijdig door Soekarno
geproclameerd. Op Java en Sumatra werd zijn staat op handen gedragen, elders was de ontvangst erg lauwtjes. Pas op
27 december 1949 en na de politionele acties werd overeengekomen dat de soevereiniteit door Nederland werd
overgedragen aan de Verenigde Deelstaten van Indonesië. De Molukken maakten deel uit van de Deelstaat OostIndonesië. Toen duidelijk werd dat Soekarno lak had aan deze constructie werd op 25 april 1950 de Zuid-Molukse
republiek geproclameerd. Pas een paar maanden daarna werd op 17 augustus 1950 de Republik Indonesia uitgeroepen.
(meer hierover: zie pagina Historie)
Illegaal
De historie in ogenschouw nemende, kunnen wij niet anders dan vaststellen dat het niet de RMS is die illegaal is, maar
juist de reeds zestig jaar durende bezetting van de Zuid-Molukken door het Indonesische regime. Gedurende het
afgelopen decennium profileert de RMS zich binnen Indonesië met het uitvoeren van vreedzame protestacties, zoals het
hijsen van de Zuid-Molukse vlag en het uitvoeren van de Molukse Tjakalele-dans ten overstaan van de Indonesische
president in 2007. Inmiddels zitten voor dergelijke vreedzame acties al meer dan 90 Molukse politieke gevangenen
langdurig vast in Indonesische gevangenissen. Ondanks stijgende internationale druk weigert Indonesië tot op heden
haar wetgeving aan te passen aan de internationale standaard en richtlijnen. Met behulp van haar draconische straffen
en talrijke intimidaties ontneemt het Indonesische regime de Zuid-Molukse bevolking van vele burger- en politieke
rechten. Het is dan ook bijzonder potsierlijk dat de Indonesische ambassadeur van een dergelijk ondemocratisch, bewind
de RMS-regering in ballingschap, die slechts streeft naar het herstel van haar ontnomen soevereiniteit, als illegaal
bestempelt.

