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Door de slachting onder christenen op de Molukken is de spanning in Molukse kring in
Nederlandse afgelopen dagen opgelopen. Men verwacht,lïöwêl van de Nederlandse
regering aïs van de internationale gemeenschap, actie richting Indonesië. Om dit kracht
bij te zetten zijn deze week zowel aangevraagde demonstraties als onaangekondigde
prikacties gepland. Naar verwachting zal geen geweld gebruikt worden. De
regiokorpsen (via de RID-en), in het bijzonder politie Haaglanden, alsmede het NCC
zijn geïnformeerd.

Mocht de situatie op de Molukken aanhouden dan is op langere termijn geweld van
Molukse radicalen niet uit te sluiten.
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MOGELIJKE MOLUKSE ACTIES
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Inleiding

Met het toenemen van het geweld op de Molukken, waar deze dagen een ware slachting
onder christenen plaatsvindt, groeit binnen de Molukse gemeenschap in Nederland de
onvrede over het uitblijven van maatregelen; maatregelen die een deel van de
Molukkers, terecht of onterecht, ook verwacht van de Nederlandse autoriteiten.
Daarnaast wordt steeds meer uitgezien naar het moment dat er internationaal aandacht
komt voor deze slachting, die in Molukse kring als genocide wordt bestempeld, zoals
die er eerder wel was in relatie tot Ruanda en meer nog tot Kosovo.

Stand van zaken

Het is de BVD op 22 juni 2000 gebleken dat de top van de RMS weinig vertrouwen
stelt in het ministerie van Buitenlandse Zaken (door wiens ambtenaren men
'waarschijnlijk toch weer aan het lijntje wordt gehouden') om internationale druk op te
bouwen richting Indonesië.

De RMS-regering-in-ballingschap vindt inmiddels dat het stadium van vragen om hulp
voorbij is. Op 25 juni 2000 heeft de RMS-top bij monde van haar 'minister van
Binnenlandse Zaken' John Wattilete en president Frans Tutuhatunewa van de
Nederlandse regering geëist dat zij diplomatieke stappen onderneemt om een
internationale vredesmacht naar de Molukken te krijgen. President Tutuhatunewa en
diens plaatsvervanger Pieter Thenu dreigden met buitenparlementaire acties wanneer
concrete stappen achterwege blijven.
Uitgaande van het gegeven dat eventuele acties lijken te worden aangestuurd door de
wat meer bedaagde tweede generatie wordt vooralsnog geen geweld verwacht. Zij zien
het bereiken van geweld als contraproductief voor de politieke doelstellingen. Verwacht
wordt dat acties op korte termijn beperkt zullen blijven tot een roep om aandacht.
Waarschijnlijk gebeurt dit in de vorm van stille tochten, uitdelen van pamfletten, het
houden van zogenaamde picket-lines bij in de Molukse optiek relevante objecten en
mogelijk een enkele vreedzame bezetting, zoals die bijvoorbeeld op 19 mei 2000 werd
uitgevoerd bij de Indover-bank in Amsterdam.
In Molukse kring wordt nadrukkelijk gestreefd naar het opvoeren van internationale
politieke druk op Indonesië. Om die reden kan niet worden uitgesloten dat, naast
Indonesische instellingen, ook objecten de aandacht krijgen waai' internationale politiek
bedreven wordt. Daarbij valt te denken aan aanwezige vertegenwoordigingen van VN
en EU in ons land. l
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Hedenmorgen is door ca. 15 Molukkers het pand van het Europees Parlement en de
Europese Unie aan de Korte Vijverberg in Den Haag bezet. Het is geen gewelddadige
actie, het personeel kan vrijelijk haar werkzaamheden verrichten en de groep heeft
aangekondigd aan het einde van de werkdag (ca. 17.00 uur) te willen vertrekken.
De groep heeft inmiddels een brief gezonden aan het ANP en 2-Vandaag. De BVD
beschikt niet over een exemplaar. Inmiddels is vastgesteld dat een aantal personen ook
betrokken was bij de bezettingsaktie van de Indoverbank in Amsterdam.

Naast een door de tweede generatie Molukkers geplande massademonstratie op
woensdag 28 juni 2000 in Den Haag, blijven in_de toekoms^ook meer gewelddadige
activiteiten vanuit de derde generatie mogelijk. Steeds meer wordt duidelijk dat een

eren niet meer wil stilzitten. Zaken als de training van het
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Indonesische marine -personeel door Nederlandse adviseurs moeten volgens hen hard
worden aangepakt.

Zowel de regiokorpsen, via de RID-en, als hetNCC zijn inmiddels geïnformeerd.
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