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Aan :
1. Prof. Dr. Thomas Pentury, M.Si. Rector van de Universitas Pattimura
2. Dr. C.A. Alyona Rector van de Universitas Kristen Indonesia Maluku
3. Dr. Hasbollah Toisuta, M. Ag, Rector van Institut Agama Islam Negeri Ambon

Allereerst vragen wij uw aandacht voor het feit dat de groep van de Molukse gemeenschap
die zich zelf de Regering van de Republiek der Zuid-Molukken noemt (RMS) op 15 juni 2014
een verklaring heeft doen uitgaan en verspreid onder de gehele Molukse gemeenschap in
Nederland.
De kern van de verklaring betreft de samenwerking van de RMS met de Pattimura
Universiteit, met de Christelijke Molukse Universiteit van Indonesië en met het Islam instituut
op Ambon, door het organiseren van een seminar van 2 tot 4 augustus 2014.
Genoemd seminar heeft als titel “Ik ben Molukker en wil vooruit” met als ondertitel
“Ontmoeting van broeders en zusters”. Het seminar vormt een onderdeel van de dialoog
tussen de Molukse gemeenschap in Nederland en de Molukse gemeenschap in Indonesië.
In dit verband willen wij te kennen geven, dat wij in principe elk initiatief respecteren en
ondersteunen dat tot doel heeft een bijdrage te leveren aan Vrede en Verzoening en
Wederzijdse Tolerantie en Respect.
Om misverstanden te voorkomen, willen wij benadrukken dat deze verklaring uitsluitend de
mening vertegenwoordigt van een deel van de RMS in Nederland. De verklaring
weerspiegelt niet de algemene opinie van de Molukse samenleving in Nederland. Zoals u
weet, bestaat de Molukse gemeenschap uit meerdere organisaties en sociale
gemeenschappen met eigen idealen, politieke aspiraties, sociale standpunten en
verwachtingen die verschillen van die van de RMS.
Met betrekking tot bovengenoemde, verklaren wij, die een deel van de Molukse
gemeenschap in Nederland vertegenwoordigen, dat wij de doelstelling en agenda van het
hierboven genoemd seminar niet ondersteunen. Het seminar heeft duidelijk als doel om
het zelfbewustzijn van de Molukse samenleving te stimuleren met als doel afscheiding
van de eenheidsstaat Republiek Indonesië. (!!!)
Dit wordt door de RMS expliciet verwoord in haar politieke beleid. De RMS ziet het seminar
als een belangrijk middel om de politieke doelstellingen te verwezenlijken die deel uitmaken
van haar beleid onder het motto “samen staan we sterk” .
Het politieke programma luidt o.a. als volgt; “De RMS-regering is van mening dat het
zwaartepunt van haar activiteiten van de RMS-regering zich moet verplaatsen naar het
vaderland de Molukken. De achterliggende gedachte van de notitie van de RMS-regering
“samen zijn we sterker” is de actuele ontwikkeling in Indonesië, en daarnaast dat er een
vooroordeel bestaat ten aanzien van de RMS en de godsdienst waardoor de RMS-regering

van mening is dat het openen van een dialoog tussen broeders en zusters binnen het volk en
vaderland de eerste en hoogste prioriteit heeft.”
Ook hebben wij vernomen, dat de informatie die de RMS op Ambon verspreidt erg verschilt
van de informatie die zij in Nederland uitbrengt binnen de Molukse gemeenschap.
In verschillende verklaringen van officiële en niet-officiële vertegenwoordigers van de RMS in
Nederland krijgt het initiatief van het seminar ondersteuning. Zo ook maakt de verklaring
melding van de maatregelen en arrestaties van Molukkers op Ambon. Er wordt vermeld, dat
het seminar ondersteund en erkend wordt door Simon Saija die van mening is: „het is zeer
belangrijk dat wij allen samen strijden om de soevereiniteit van een onafhankelijk RMS te
kunnen verwezenlijken.‟
Wij respecteren oprecht de behoefte en het recht van een groep binnen de Molukse
gemeenschap om idealen en politieke aspiraties te hebben. Dat echter de RMS een
agenda volgt om politieke onafhankelijkheid van de Molukse gemeenschap buiten de
eenheidsstaat van de Republiek van Indonesië stimuleert, voor ons aanleiding om de
organisatie van dit seminar te ontraden.
Onze overweging is dat dialoog ten behoeve van en met de Molukken voor elk Moluks lid
zeer belangrijk is, zowel in Nederland als in Indonesië of waar ook ter wereld. Dat betekent
dat de dialoog niet het alleenrecht is van de RMS. De dialoog met de Molukken mag niet
misbruikt worden als instrument om de eigen politieke aspiraties te ventileren met
voorbijgaan aan het algemeen belang.
De RMS is vrij om een eigen dialoog in gang te zetten, maar de RMS heeft niet het recht om
te spreken namens de gehele Molukse gemeenschap in Nederland.
Om die reden verzoeken wij de Universiteit van Pattimura, de Christelijke Molukse
Universiteit in Indonesië en het Instituut van Islam op Ambon om met onmiddellijke ingang
de samenwerking met de RMS-organisatie in het kader van bovengenoemd seminar te
beëindigen.
Daarnaast vinden wij het noodzakelijk dat de rectoren van de Universiteit van Pattimura, de
Indonesische Christelijke Universiteit op de Molukken en het instituut van de Islam op Ambon
gezamenlijk een verklaring uitbrengen waarin het belang van een dialoog binnen elk
segment van de Molukse gemeenschap wordt benadrukt en waarbij de veiligheid de hoogste
prioriteit heeft en dat men zich verre houdt van een agenda die aanstuurt op een politiek
conflict. Een dialoog waar de nadruk ligt op participatie van de gehele Molukse samenleving
in Nederland en Indonesië. Een dialoog waarin hoog op de agenda staat het belang om te
bemiddelen in een betere toekomst in het leven van de Molukse gemeenschap, vol
Broederschap, Vrede en Veiligheid.
Op die manier zal de Molukse gemeenschap een gemeenschap zijn die vooruitstrevend,
professioneel en toegewijd aan de mensheid en een positieve rol kan spelen in het
verwezenlijken van veiligheid en vrede zowel in Indonesië als in Nederland en een bijdrage
kan leveren aan een leefbare wereld.
Wij danken u voor uw aandacht, samenwerking en zien uw standpunt met belangstelling
tegemoet.
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