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Mendukunglah Seminar "Beta Maluku, Mau Madju"
Sebangsa jg terhormat,
Sebelumnja akhir tahun ini seminar "Beta Maluku, Mau Madju" diselenggarakan di Ambon. Ini
adalah hasil jg penting dari pertemuan jg di adakan oleh beta sendiri, dan perwakilan
Pemerintah RMS di tanah perantauan, dengan antara lain Karel Ralahalu, jang sekarang ini
adalah gubernur Maluku.
Titik2 pembitjaraan dalam seminar ini adalah tema2 jang berikut: agama, adat, pendidikan,
ekonomi dan kemiskinan, sedjarah dan jang pusat hak asasi manusia. Dengan mengadakannja
satu dialog dengan negara dan bangsa kita dirupakan satu langkah penting untuk menjesuaikan
pentjitraan RMS setjara positif. Kita sepakati bahwa tiap2, tetapi djuga dari sisi RMS, setjara
terbuka dan tanpa hambatan, dapat membawa pandangannja tentang masa lalu, masa sekarang
dan masa depan.
Seminar ini adalah satu titik jg mendapat dasarnja di kebidjaksanaan Pemerintah RMS, seperti
didjelaskan, dalam Nota Strategis Pemerintah RMS. Pemerintah RMS berpandangan bahwa
perhatian kegiatan2nja harus dapat dilakukan di Maluku. Seminar ini merupakan satu bagian
dalam hal kebidjaksanaannja.
Seminar "Beta Maluku, Mau Madju" dapat diatur oleh bangsa2 kami di Maluku dan di Belanda.
Semuanja ini terdjadi atas dasar kesetaraan dan kebersamaan, pun dalam organisasi seminar,
pun dalam organisasi setjara am dan pun dalam semua bentuk dan usaha setjara pribadi. Hal ini
djuga berlaku untuk pembiajaan seminar. Pemerintah RMS menanggung € 75.000, - untuk
tutup ongkos2 dari ahli2 dan pembitjaraan sewaktu seminar.
Pada tanggal 2 Mei jg baru lalu Pemerintah RMS ambil bahagian dalam pertemuan istimewa di
Wormerveer. Pada pertemuan ini kami telah memberikan informasi tentang seminar "Beta
Maluku, Mau Madju". Kami selaku pemerintah RMS senang bahwa seminar ini diterima dengan
semangat oleh mereka jang hadir. Dalam pertemuan tersebut di bentukan satu Tim Koordinasi.
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Tim Koordinasi ini mengadakan aksi nasional. Dalam djangka waktu dua atau tiga bulan Tim
Koordinasi akan mentjari dana. Kami Pemerintah RMS berseruh kepada sekalian untuk bersamasama mendukung kegiatan2 dari Tim Koordinasi.
Jang penting adalah Aksi € 100. Di wijk2 Maluku kami mendjalankan kollekte. Tiap2 sumbangan
di daftarkan dan tiap2 jang memberi sumbangan, akan menerima tanda terima. Tanda terima ini
dapat di kurangkan dari belastingdienst, karena sumbangan jg diberi kepada Fonds
Perdjuangan, diakui oleh belastingdienst sebagai ongkos jang dapat dikurangkan. Tim
Koordinasi ada rentjanakan beberapa kegiatan, seperti sponsorloop, pendjualan makanan,
benefiet concert d.l.l. Donasi tiap2 besar atau ketjil dipersilakan.
Melalui djalan ini kami menjerukan kepada semua orang untuk menjadi donor dari Fonds
Perdjuangan RMS. Sebagai donor sdr./sdri dapat membantu pekerdjaan dan kegiatan dari
Pemerintah RMS setjara struktural.
Pemerintah RMS mengadakan satu tur kuliling Belanda untuk memberikan informasi tentang
seminar. Djuga diadakan pertemuan regional jg di selenggarakan oleh dewan wijk dan
organisasi2 sesetempat. Djika sdr/ sdri ingin mau tahu lebih landjut mengenai seminar ini, harus
mengundjungi salah satu pertemuan ini. Pertemuan2 ini telah berada di Barneveld dan
Nijmegen. Pertemuan2 jang berikut diadakan di Moordrecht dan Tilburg.
Membantu untuk laksanakan kemungkinan ini !
Mari kita mungkinkan kesempatan jang unik - dialog terbuka bersama dengan bangsa kami
tentang masa lalu, masa sekarang dan masa depan Maluku.
Kami harap atas sumbangan sdr./sdri!
Mena!
Mr J. G. Wattilete
Kepala Negara
Republik Maluku Selatan

Sumbangan dapat di transfer djuga ke Fonds Perdjuangan RMS rekeningnr. Rabo 39.35.46.454. o.v.v.
Seminar 2013. Rekeningnr Tim Koordinasi adalah: SNS 93.95.71.951. t.n.v. Stichting Asal Maluku
Foundation o.v.v. Seminar 2013.
Untuk informasi lebih landjut tentang kegiatan2:
RMS Voorlichting: Drs. Willem M Sopacua: 06-21 44 83 02
Koordinasi:tn. Jaco Metekohy M: 06-14 60 24 60
Kunjungi www.republikmalukuselatan.nl , Twitter en Facebook
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