












Ten vierde. Onder leiding van Dr. Alexander H. Manuputty 
wordt verklaard dat vanaf 25 april 1950 tot 18 april 2020, 
het grondgebied Zuid Molukken niet meer een deel vormt 
van NKRI overeenkomstig Internationaal Recht. Want Zuid 
Molukken heeft haar onafhankelijkheid geproklameerd op 25 
april 1950 zowel de facto, als de jure. 

Ten vijfde. Gebaseerd op punt vier is dus vanaf deze dag, 
18 april 2020 alle activiteiten van NKRI beëindigd onder het 
gezag van de staat Republiek der Zuid-Molukken. 

Ten zesde wordt er een beroep gedaan op mensen die 
geen afstammelingen zijn van het Alifuru-volk om onmiddellijk 
het grondgebied van de Republiek Zuid-Molukken te verla
ten. 

Zeven, Wij het volk van de Molukken zal de 70e verjaardag 
van onafhankelijkheid vieren op 25 april 2020, daarom doen 
wij een oproep aan alle mensen van Zuid-Molukken om de 
nationale vlag Benang Raja van de Republiek Zuid-Molukken 
te hijsen. 

Acht, wat punt 7 hierboven betreft, het is de bedoeling dat 
het volk van de Molukken de RMS-vlag officieel voor hun 
respectievelijke huizen hijsen. Dit vormt een instructie van 
de leiding van de vertegenwoordiging van het vaderland uit 
naam van Marcus Noya als voorzitter en de heer Yohanis 
Pattiasina als secretaris op aanwijzing van de executieve leider 
van FKM-RMS, dr. Alexander Hermanus Manuputty. Door 
de verklaring van de houding van de FKM-RMS en het volk 
van de Zuid-Molukken uiten wij dank aan de Almachtige God 
omdat alles kan gebeuren uit liefde en zijn gave zodat wij de 
echte vrijheid ervaren. 

Om deze politieke verklaring te beëindigen, vergeten 
wij niet om onze diepe dankbaarheid te betuigen aan al de 
voorgangers, zowel degenen die zowel in gevangenissen als 
vrij zijn van detentie en gestorven zijn als gevolg van martelin
gen die zij hebben ondergaan, zodat God altijd de geest van 
strijd vergezelt. 

Er zijn nog meer dingen die wij willen overbrengen. Indonesië 
moet verantwoording dragen voor de dood van hoge 
functionarissen van de Republiek Zuid-Molukken. 

De eerste is Dr. Christian Robert Steven Soumokil. De 
tweede is Simon Saija. De derde is John Teterissa. 

En weet dat FKM-RMS volledig verantwoordelijk is voor de 
RMS-activiteiten met als doel de teruggave van de Soeverei
niteit van de RMS en het hijsen van de RMS-vlag op 25 April 
2020 in de regio Zuid-Molukken. 

Shalom Wasalam, 

Mena Muria 

Ambon Stad, 18 April 2020 

Marcus Noya - Voorzitter FKM-RMS - Molukken 
Abner Litamahuputti - Vice-voorzitter FKM-RMS Molukken 
Yohanis Pattiasina - plaatsver. secretaris FKM-RMS - Molukken 
Simon Viktor Taihitu - Woordvoerder FKM-RMS - Molukken 

Petitie Amnesty 
International 
Op 29 April 2020 werd door Amnesty 
International een Petitie opgestart 
voor de gevangen genomen Molukse 
activisten. 

Amnesty's petitie voor de vrijlating van zeven 
Molukse activisten. 

De petitie is inmiddels gesloten en zal worden aange
boden/verstuurd naar de Indonesische autoriteiten. 
In Nederland werd de petitie 25.840 maal getekend, 
in Indonesië circa 2500 maal. 

Twee van de zeven activisten zijn inmiddels vrijgela
ten, de andere vijf zitten nog vast. 

Wim Roelofsen 
Team Publieksservice 
Servicecenter 
Amnesty International Nederland 

Donatie 
Geachte landgenoten en medestrijders, 

Hierbij doen wij een oproep voor donaties van gel
den in het kader van de Molukse vrijheidsstrijd. 

Zoals jullie weten, kost de RMS-vrijheidsstrijd heel 
veel geld. Geld voor de ondersteuning van de Poli
tieke gevangenen en hun familieleden alsmede geld 
voor het Politieke lobbywerk en Politieke socialisatie 
in en buiten de Molukken. 

Socialisatie houdt in dat men aan netwerkvorming 
doet om zaken met betrekking tot de Molukse vrij
heidsstrijd door te geven en te verspreiden teneinde 
het draagvlak te vergroten voor het realiseren van 
een vrij (Zuid-)Molukken. 

Wij hopen dat jullie die de Molukse vrijheidsstrijd 
een warm hart toedragen aan dit oproep gevolg 
zullen geven. 

Jullie kunnen jullie donatie storten op IBAN
rekeningnummer van FKM-RMS Nederland: 
NLl 3 RABO 0103 4579 84 t.n.v. J. Pelamonia 

Bij voorbaat dank. 

FKM-RMS Vertegenwoordiging in Nederland, 

Nico Souisa 
Martha Louhenapessy 
J. Pelamonia
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