Regering van de Republik Maluku Selatan
Government in Exile of the Republic of the South‐Moluccas

Amsterdam, 1 mei 2020

Landgenoten, in het bijzonder de 3e, 4e en volgende generatie,
Met vreugde en trots heeft de RMS‐regering in ballingschap vanaf 25 april 2020
mogen constateren, dat jongeren op grote schaal uiting hebben gegeven aan hun
verbondenheid met de RMS‐strijd.
De activiteiten, die op dit moment binnen de diverse Molukse gemeenschappen
plaatsvinden zijn erg belangrijk. Maar ook daarbuiten, zoals de flashmob afgelopen
woensdag op het Museumplein in Amsterdam. Immers op deze wijze laten wij hier
in Nederland zien hoe groot de verbondenheid van het Molukse volk ‐met name óók
van de jonge generatie‐ met de RMS‐ strijd is.
In onze brief van 27 april 2020 hebben wij al aangegeven, dat het moment is
aangebroken dat wij ons allen leren beseffen, dat het Molukse volk één en dus
ondeelbaar is. Dat betekent dat wij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het
invullen van de RMS‐strijd.
Wanneer Maluku in beweging komt mogen wij hier in Nederland ‐maar ook elders
in de wereld‐ niet blijven toekijken. Wij moeten dan onze solidariteit tonen.
In Maluku hebben jongeren zich bijzonder moedig gedragen door in het dorp Aboru
de RMS‐vlag in het openbaar ‐in aanwezigheid van Indonesische militairen en
politieagenten‐ te tonen.
Dit voorbeeld versterkt onze overtuiging, dat langzaam de grens van de angst in
Maluku om zich openlijk voor de RMS uit te spreken wordt gepasseerd. Uiteindelijk
zullen steeds meer dorpen in Maluku deze angst overwinnen en hun wil om in
vrijheid en welvaart te kunnen leven, kenbaar maken. Dit is een kwestie van tijd en
geduld.
De solidariteitsacties die nu plaatsvinden zijn dan ook van enorm belang voor de
RMS‐strijd. `

Op deze wijze geven wij immers aan het volk in Maluku een duidelijk signaal:
“Jullie staan niet alleen, het is onze gezamenlijke strijd en daarom kunnen jullie
op onze steun rekenen!”
Op deze wijze tonen jongeren hun betrokkenheid met de strijd. Dit geeft hoop voor
de toekomst.

Nog belangrijker is echter, dat wij met vreedzame solidariteitsacties de Indonesische
bezetter, de Nederlandse regering maar ook de internationale wereld laten zien dat
de geestkracht van het Molukse volk ongebroken is.
Op dit moment circuleert tot onze verontrusting een oproep via Whatsapp om op
zondag 3 mei naar Den Haag te komen en allerlei attributen mee te nemen, die
kunnen leiden tot een geweldsuitbarsting.
De RMS‐regering keurt deze oproep ten zeerste af. Dit gedrag zal de positieve spiraal
waarin de jonge RMS generaties zich nu bevinden doorbreken. De RMS‐strijd zal
hierdoor worden beschadigd. Het gaat hier om een nep‐oproep met als doel de RMS
te beschadigen. Trap hier dus niet in..!!!!
Ga dus allen door op de ingeslagen weg.
Wij blijven op jullie steun rekenen: nu en straks!
De RMS‐strijd dient een rechtvaardig doel. Wij zullen dan ook pas rusten als de
overwinning: een vrije Republiek der Zuid‐Molukken is bereikt.
Met nationale groet,
Mena Muria!
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