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

Amsterdam, 7 april 2020

Bekendmaking en instructies Hari Pahlawan 12 april 2020
In de vroege ochtend op dinsdag 12 april 1966, één dag na Pasen, is op het eiland Obi
Mr. Dr. Chr. Soumokil –President van de Republiek der Zuid-Molukken- in opdracht van de
Indonesische bezetter geëxecuteerd
Deze dag is door de RMS-regering uitgeroepen tot een Hari Pahlawan RMS (de RMS Heldendag). Het Zuidmolukse volk herdenkt jaarlijks op 12 april de voormalige president
Mr. Dr. Soumokil, maar ook alle andere anonieme en bekende strijders die voor de RMS zijn
gevallen.
De werkgroepen BPRMS Limburg, 747 HP Barat en HP Timur en de voorbereidingsgroep
Vught waren in een vergevorderd stadium voor de landelijke Hari Pahlawan 2020. Door de
verscherpte maatregelen vanwege de corona pandemie kan deze landelijke herdenking niet
doorgaan.
De RMS regering verzoekt u allen om op zondag 12 april a.s. in uw woongemeenschap op
gepaste en waardige wijze invulling te geven aan deze dag, rekening houdend met de door
de Nederlandse overheid getroffen maatregelen en de richtlijnen van het RIVM.
De RMS-regering wil dan ook het hiernavolgende onder uw aandacht brengen:
-

-

De onderstaande instructies zijn zowel gericht aan de wijkvertegenwoordigers zoals
wijkraden en stichtingsbesturen alsook aan barisan- of marcheergroepen en individuele Molukse ingezetenen;
Als het in uw woonplaats gebruikelijk is om op een centrale plek de RMS vlag te hijsen, kunt u dat doen met in achtneming van de genomen maatregelen;
Voorafgaand aan de vlaghijsing kan de vertegenwoordiger van de wijk een korte toespraak houden;
Tijdens het zingen van het volkslied ‘Maluku Tanah Airku’ wordt de nationale vlag
van de RMS gehesen. De vlag wordt eerst in top gehesen en daarna halfstok gebracht;

-

Elke individuele Molukker roepen wij hierbij op de Hari Pahlawan voor of bij het huis
de RMS vlag halfstok te laten wapperen;
De RMS vlag wordt bij zonsopgang gehesen en vóór zonsondergang gestreken;
Voordat de vlag mag worden gestreken moet de vlag eerst in top worden gehesen;
De RMS-regering is ervan overtuigd dat de wijkvertegenwoordiging een juiste keuze
hierin maakt en de Molukse ingezeten informeert.

De RMS-regering vertrouwt erop, dat u ondanks de opgelegde maatregelen, op een respectvolle en gepaste wijze onze strijders zult herdenken.

Mena Muria!
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