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Statement Gerakan Muda Aboru 

 

Gerakan Muda Aboru (GMA) wil middels dit statement een aantal zaken eenmalig duidelijk 
benoemen zodat hierover geen misverstanden kunnen ontstaan, nu en in de toekomst.  
 

• Sinds januari 2019 houdt GMA zich actief bezig met het steunen van de Perdjuangan 
RMS di Tanah Air. De Pusat (centrum van verzet) van de Perdjuangan bevindt zich in 
het dorp Aboru op het eiland Haruku. GMA staat al vanaf het begin in rechtstreeks 
contact met de Pusat, welke toendertijd onder leiding viel van wijlen bp. Yohan 
Teterissa. Tussen GMA en de Pusat is er altijd sprake geweest van een nauwe en 
constructieve samenwerking, gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect. GMA 
steunt de Pusat op meerdere vlakken, onder andere financieel, maar ook materieel, 
en zal dit blijven doen zolang er een beroep op haar wordt gedaan. 

• Net als de Pusat is GMA niet één persoon, maar een collectief. In dit geval een 
collectief van trotse Aborunezen. Ondanks dat GMA de Pusat op Aboru steunt, omdat 
deze nu eenmaal de voorhoede vormt, is haar steun bedoeld voor de Perdjuangan die 
natuurlijk geheel Maluku ten goede komt. Aboru voor Maluku! 

• GMA is onafhankelijk en bepaalt, net als de voorouders in hun prauwen, haar eigen 
koers en stelt deze voor niemand bij. 

• GMA maakt zelf uit of, hoe, wanneer en met wie ze samenwerkt. GMA staat open voor 
samenwerking, maar gaat niet zondermeer met iedere willekeurige partij in zee. Er 
moet sprake zijn van wederzijds vertrouwen, respect en synergie.  

• De Perdjuangan is voor GMA een heilige zaak. GMA doet dan ook niets voor eigen 
belang en/of gewin, maar is zuiver in haar handelen en stelt het belang van de 
Perdjuangan altijd voorop. Zodra de Pusat om steun vraagt, zal GMA zich volledig 
inzetten om hier gehoor aan te geven.  

• GMA wil benadrukken dat zij zich niet bezighoudt met zaken/personen die smet 
brengen op de weg van de Perdjuangan en die afleiden van waar het werkelijk om 
draait, namelijk een vrij Maluku! Wij respecteren iedere groepering, organisatie en 
individu die met een rein hart en zuiver geweten een constructieve bijdrage levert aan 
de Perdjuangan. Als je achter ons loopt, zullen we je beschermen. Als je naast ons 
loopt zullen we zij aan zij met je strijden. Echter, als je ons in de weg loopt, zullen we 
je vertrappen! 

 
Tot slot is GMA dankbaar voor alle steun en vertrouwen die ze tot op heden gekregen heeft 
vanuit verschillende, soms onverwachte, hoeken. Zonder dit zou er voor GMA geen basis zijn 
van waaruit gewerkt kan worden. Want de Perdjuangan is een verantwoordelijkheid die wij 
met z’n allen dienen te dragen. 
 
Apa Datang Dari Muka, Djangan Unduré!  
 
MENA MURIA! 


