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R.M.S.-AKTIVITEITEN IN HET BUITENLAND

I. Inleiding

Sedert begin 1981 volgt de Molukse leiding in Nederland in haar

buitenlandse politiek een koers, die niet de erkenning van de

"Republik Maluku Selatan" (R.M.S.) primair stelt doch zich afzet

tegen het "neokolonialistisch" genoemde beleid van de Indonesische

Regering.

Om deze politiek enige kracht bij te kunnen zetten heeft de

"R.M.S.-president", Ir. J.A. MANUSAMA, zich door de oprichting

van de "West-Melanesische Triple Alliantie" in april l§8l verzekerd

van de steun van de West-Papoea's, de Oost-Tiraorezen en sedert

april 1982 ook van Hasan Dl TIRO, "President van de Republik

Aceh-Suraatra". In samenwerking met deze drie bondgenoten zal de

R.M.S.-leiding in de maand oktober van dit jaar een aantal akti-

viteiten in het buitenland ontplooien.

II. Zweden en U.S.A.

In de eerste week van oktober zal Ir. MANUSAMA naar Zweden reizen

waar hij een ontmoeting zal hebben met de Aceher Dr. Huseini HASAN,

de rechterhand van Hasan Dl TIRQ.-Eén van de onderwerpen van

gesprek zal de vraag zijn, hoe men bij enkele commissies van de

Verenigde Naties de onderdrukking van minderheden in en door

Indonesië ter sprake zal brengen. In dit kader is bekend geworden dat

Ijp, MANUSAMA in een brief aan de secretaris van de "Vierde commissie"

van de V.N., de Japanner , om een "hearing" heeft verzocht.

De Acehers zouden hun zaak en die van de Oost-Timorezen en de

Molukkers reeds onder de aandacht van de"comraissie van 2V' van de

V.N. hebben gebracht.

Tijdens de najaarszitting van de Verenigde Naties, die mogelijk

eind oktober/november zal plaatsvinden, zullen de Acehers en
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Molukkers (inclusief Ir. MANUSAMA) in New ïork "acte de présence"

geven.

III. West-Duitsland

In het kader van het medio 1983 in ons land te houden "RUSSELL-

Tribunaal over de onderdrukking van minderheden in en door

Indonesië" zal in de maand oktober een begin worden gemaakt met

een groots opgezette informatie-campagne in vooral de Bondsrepubliek

Duitsland. Deze campagne zal in Bonn worden ingeleid met een toe-

spraak van Ir. MANUSAMA voor een gezelschap journalisten en andere

belangstellenden. Hierna zullen enkele organisaties die betrokken

zijn bij de voorbereidingen van het "RUSSELL-tribunaal" - zoals

"Fax Christi", "Gesellschaft für bedrohte Völker" en de "Stuurgroep

E.M.S." - de campagne voortzetten met informatiedagen in o.a. Fulda,

Munster en Luxemburg.

IV. Reakties

Recent werd vernomen dat de R.M.S.-kwestie breed in de Westduitse

pers wordt uitgemeten en dat het gemeentebestuur van de stad Gó'ttingen

zelfs voorbereidselen heeft getroffen voor een officiële ontvangst

van de Molukse "president". De Indonesische ambassade te Bonn zou

nogal verbolgen hebben gereageerd op bovengenoemde attenties. Gezien

het feit dat de aktiviteiten vanuit het hoofdkantoor van de Molukse

eenheidsbeweging "Badan Persatuan" te 's-Gravenhage worden gecoördi-

neerd, moet het niet uitgesloten geacht worden dat de Indonesische

autoriteiten ook bij de Nederlandse regering van hun misnoegen over

een en ander zullen blijk geven.
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