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(beeld afp / Saldi Hermanto)
Politieagenten dragen de kist van een van hun officieren die in een vuurgevecht met Papuastrijders is gedood. 

Indonesië stuurt nog meer troepen om de
‘terroristen uit te roeien’

Bij de jacht op rebellen door het Indonesische leger dreigen burgers op West-

Papua opnieuw slachtoffer te worden. Het internet en mobiele telefoon is

afgesneden en burgers vluchten weg uit de dorpen.
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Het Indonesische leger is op West-Papua bezig met ‘de

grootste militaire operatie sinds de late jaren ‘70’, zo citeert

het onlineblad The Diplomat Benny Wenda, voorzitter van de

Verenigde bevrijdingsbeweging van West-Papua.

Na eerdere massale troepenversterkingen, waarbij ruim

21.000 militairen naar de steeds rumoeriger provincie zijn

gestuurd, zijn er nu enkele honderden elite-eenheden
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aangekomen. Die moeten het Papua-bevrijdingsleger

uitschakelen, de gewapende tak van de

zelfstandigheidsbeweging OPM. Volgens de SOPW, de

Samenwerkende organisaties voor West-Papua in Nederland,

zijn inmiddels al 800 extra militairen naar het gebied

gestuurd. Volgens de SOWP zijn ‘de Papoea’s in het

binnenland vogelvrij verklaard’.

series van moorden

De operaties werden al enkele maanden steeds intensiever.

Ruim vijf maanden geleden sprak het VN

mensenrechtenkantoor OHCHR al over ‘verontrustende series

van moorden’ en de arrestatie van tientallen burgers, van wie

velen betrokken waren bij mensenrechtenorganisaties. Bij de

inzet tegen de kleine, gewapende tak van de

onafhankelijkheidsbeweging is er volgens de VN sprake van

‘buitenrechtelijke moorden, buitensporig gebruik van geweld,

arrestaties en continu hinderden en intimideren van

demonstranten en verdedigers van mensenrechten’.

Ook de Papua-rebellen voerden het aantal acties op en

pleegden daarbij ook moorden op burgers. In reactie stuurde

Indonesië tot eind maart dit jaar al ruim 21.600 extra

militairen, zo becijferde Victor Yeimo van het Nationale

comité West-Papua. Kerkleiders op West-Papua hebben

wegens de toenemende vluchtelingenstroom en ‘de

humanitaire tragedie’ die zich volgens hen op West-Papua

afspeelt, op 19 april een oproep gedaan aan de Verenigde

Naties om een humanitair team naar Papua te sturen en de

situatie van de tienduizenden vluchtelingen te onderzoeken.

‘De Papoea’s in het binnenland zijn vogelvrij verklaard.’

Ook wezen de kerkleiders op de Indonesische plannen om de

‘speciale autonomie’ van het gebied – waardoor het feitelijk

helemaal onder bewind van Jakarta valt, na twintig jaar

opnieuw te verlengen. 

Al 750.000 mensen hebben de petitie daartegen en voor

zelfbeschikkingsrecht ondertekend, aldus de voorgangers.

opjagen



Maar nadat eind april generaal Gusti Putu Danny tijdens de

toenemende acties de dood vond in een vuurgevecht, gaf de

Indonesische president Joko Widodo het bevel aan de politie

en het leger ‘alle leden van de rebellengroepen op te jagen en

te arresteren’.

Daarbij geeft het label ‘terrorist’ de troepen in feite een

volmacht voor hardhandig optreden.

‘Het woord ‘terrorist’ is het gevaarlijkste wapen dat Indonesië

heeft uitgevonden om Papoea’s te doden’, stelt de antropoloog

Yamin Kogoya op de nieuwssite Asia Pacific Report. Ook

Amnesty International en Human Rights Watch, die

regelmatig mensenrechtenschendingen in West-Papua

rapporteren, waarschuwen voor de gevolgen die misbruik van

het stempel terrorist in een toch al gewelddadig conflict kan

veroorzaken.

referendum

Kern van het probleem is dat de Papoea’s zich nooit in een

eerlijk verlopen referendum hebben kunnen uitspreken over

hun toekomst.

Ook nu wil Indonesië daar niet van weten. ‘De centrale

overheid lijkt wel getraumatiseerd door het vooruitzicht van

iets wat ook maar op een dialoog lijkt’, schrijven Vidhyandika

Djati Perkasa en Alif Satria van het Centrum voor strategische

en internationale studies in Jakarta. <

Lees ook

‘Als je je als Papua hebt uitgesproken voor

een referendum of voor vrijheid, dan word

je als terrorist gezien’
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