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Ny konflikt på Moluckerna 
Den 25 april bröt en ny konflikt ut i Ambon. För 54 

år sedan proklamerades Republiken Sydmoluckerna, 
Republik Maluku Selatan [RMS], som en självständig 
stat. RMS gick dock under efter några månader av hårda 
strider mellan centralregeringen och den rebelliska 
statens väpnade styrkor. 

En del av ledarna och anhängarna flydde till 
djungeln på ön Ceram, och andra flydde till Holland. De 
som stannade på ön Ceram utkämpade ett gerillakrig i 
några år, men gav sedan upp 1963. Ceremoni stoppades  

Med an ledn ing av 54-årsminn et av 
självständighetsförklaringen ordnade en grupp RMS-
anhängare en ceremoni genom att hissa RMS flagga. 
Medan ceremonin pågick kom polisen och arresterade 
organisatörerna. Polisen gick till fots med dem till 
polisstationen, som ligger ungefär 2,5 kilometer från där 
ceremonin ägde rum. Det såg då ut som en 
demonstration. 

Ungefär halvvägs till polisstationen inledde de så 
kallade pro-indonesiska regeringsgrupperna 
stenkastning mot organisatörerna. Någon började skjuta, 
ingen vet vem. Sedan började oroligheterna på allvar. 

Byggnader brändes  
Inom kort tid brändes några skolor, hus, kyrkor samt 

UNDP-kontoret. Det kristna universitetsbiblioteket med 
hela sin boksamling, som hade räddats under tidigare 
konflikter, gick också upp i lågor. 

Konflikten såg ut att utvecklas i samma riktning som 
tidigare, d v s en religiös konflikt mellan muslimer och 
kristna. 

Jaffar Umar Thalib, ledaren för de muslimska 
fundamentalisterna, Laskar Jihad Sunnah Wal Jamaah, 
hotade med att skicka sina 7.000 man till Ambon för att 
hålla ordning. 

Ruinerna från det tidigare kriget blir gömställen för 
krypskyttar, varifrån de skjuter sina offer. 

Hittills rapporteras det att 38 människor har dödats, 
att hundratals sårats och att över tio tusen blivit 
flyktingar.  

Inga av bråkmakarna, prickskyttarna eller de som 
anlagt bränderna har arresterats. 
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