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Presidentens statsbesök till 

Nederländerna inställt 

Indonesiens president, Susilo Bambang Yudhoyo, skulle 
på inbjuden av drottning Beatrix flyga till Amsterdam 
den 5 oktober för ett tre dagar långt statsbesök i 
Nederländerna. Den 5 oktober samlades presidenten och 
hans delegation i VIP-rummet på militärflygplatsen 
Halim Perdanakusuma, som ligger utanför huvudstaden 
Jakarta, för att flyga till Amsterdam. Plötsligt höll presi-
denten presskonferens och meddelade att han är för-
hindrad att åka till Nederländerna. 

På presskonferensen sade han bland annat att under 
de senaste dagarna hade en grupp lämnat in en begäran 

till en domstol angående mänskliga rättigheter i Indone-
sien och begärt att domstolen skulle gripa honom under 
hans statsbesök. I gruppen ingår nederländska medbor-
gare och anhängare av Republik Maluku Selatan (Syd-
moluckernas Republik), RMS. Vad han inte kunde 
acceptera var att domstolen beslutat att arrestera honom 
under ett statsbesök i Nederländerna efter att landet 
bjudit in honom. Vågade ej resa 
Trots en försäkran från den nederländska regeringen att 

Detta verk är licensierat under Creative Commons 
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 
Sverige licens. För att se en kopia av denna licens, besök 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/se/ eller 
skicka ett brev till Creative Commons, 171 Second Street, 
Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA. 
Material som publiceras i Merdeka & ÖsttimorInformation 
kan också publiceras i http://www.globalarkivet.se. 



Merdeka & ÖsttimorInformation nr 47— 2010  

6 

inte arrestera honom, vågade inte presidenten resa till 
Amsterdam. Under presskonferensen sade han inte vad 
RMS egentligen är, kanske för att undvika att det skulle 
kunna tolkas som att han erkänner dess existens . På 
Moluckerna och i andra delar av Indonesien sitter RMS-
anhängare i fängelse. Deras brott var att de hade demon-
strerat genom att visa RMS flagga eller genom att 
inneha den. 

De fängslade personerna dömdes till långa fängelse-
straff. Medan de flesta arresterade religiösa terrorister 
fick maximalt sjuåriga domar fick RMS-anhängare 
fängelsestraff på mellan 15 och 20 år. Det sägs att det 
för närvarande finns 90 politiska fångar som är RMS-
anhängare. Ofta utsätts RMS-fångarna för tortyr av 
myndighetspersoner, särskilt av dem som tillhör den 
speciella enheten, Densus 88. Några av fångarna har 
blivit förlamade och det har även inträffat dödsfall (om 
dem har vi tidigare skrivit i vår bulletin). 

Den brutala tortyren var en av orsakerna till att RMS 
exilregering under ledning av John Watilete lämnade in 
en ansökan till Internationella domstolen i Den Haag att 
arrestera Indonesiens president för brott mot de 
mänskliga rättigheterna. 

Del av Östra Indonesien 
När det gäller RMS är det värt att notera att Syd-
moluckerna var en del av Negara Indonesia Timur (NTT 
– Östra Indonesiens Republik). NTT, liksom Repub-
liken Indonesien, var delstater i Republik Indonesia 
Serikat (RIS – Indonesiens Federativa Republik). RIS 
bildades enligt överenskommelsen som undertecknades 
mellan Konungariket Nederländerna och en delegation 
från Indonesien på konferensen i Amsterdam den 27 
december 1949. RIS består av 16 delstater, bland annat 
Republiken Indonesien, Negara Indonesia Timur, 
Negara Pasundan (Västra Java), Negara Jawa Timur 
(Östra Java), Madura etc. 

Överenskommelsen stipulerar att varje delstat har 
rätt att bli självständig. RMS proklamerade sin själv-
ständighet i Ambon den 25 april 1950. Men den 17 
augusti samma år annullerade Sukarno ensidigt 
överenskommelsen från 1949. RIS blev RI och landsatte 
sina trupper på Moluckerna för att eliminera RMS. 
Kriget pågick till 1963. 

Hendrik Amahorseja 


