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SOWP VREEST ETNISCHE ZUIVERING
Onderstaande foto is via whats-app
verstuurd op 14 oktober.

NDUGA: HUMANITAIRE CRISIS
20.000 mensen op de vlucht onder
embarmelijke omstandigheden.
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Wie is SOWP?

De overkoepelende organisatie
Samenwerkende Organisaties
voor West Papua (SOWP) is in 2004
opgericht met als doel collectief de
impact van hulpverlening aan de
Papoeabevolking te vergroten.
www.sowp.nl
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SOWP bestaat uit:
Stichting Duurzame Samenleving Papua

www.sdsp.nl

Stichting Hapin

www.hapin.nl

Free West Papua Campaign

www.freewestpapua.eu

Werkgroep Papoea Solidariteit

www.papoeasolidariteit.nl

Stichting Hati Bersatu

www.hatibersatu.nl

Stichting Rajori

www.rajori.nl
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Tijdlijn

Etnische zuivering
dreigt
Er zijn recente beelden waaruit blijkt dat Papoea’s in Indonesië veel leed te wachten staat. Te zien is hoe radicale militiegroeperingen en een groot aantal militairen de provincies
Papua en West Papua binnentreden en ‘op jacht gaan’ naar
iedereen die zich uitspreekt tegen de Indonesische staat.

Het hijsen van de Morgenstervlag is in West Papua verboden. Deze vlag, die Nederland schonk
in 1961, is het symbool voor de strijd naar onafhankelijkheid geworden.

Mensen die de vlag toch hijsen, riskeren vijftien
jaar gevangenisstraf. Om die reden schildert men
de vlag op het lichaam wordt deze als kledingstuk gedragen.
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Opmerkelijk detail: de beelden zijn
vorige week gemaakt terwijl president Rutte in Indonesië was. Nu een
etnische zuivering van de Papoeabevolking dreigt, roepen de organisaties de Nederlandse regering op om
binnen de Verenigde Naties aan te
sturen op meer toezicht in de regio.
Diverse speciale eenheden en
moslimmilities worden momenteel
door Front Membela Islam in Jakarta
(gesteund door de Indonesische
politie en het leger) opgeroepen te
vertrekken naar de Papua provincies.
Doel is ‘’ten strijde te trekken’’ (jihad)
tegen iedere Papoea die de eenheid
van de Indonesische staat tegenspreekt. Michelle Bachelet, binnen
de Verenigde Naties de hoge com-

4 / N i eu wsbr i ef

missaris voor mensenrechten, heeft
eerder al toegang tot het gebied
gevraagd, maar wordt door Indonesië (nog) niet toegelaten.
Verboden landsvlag
Vien Sawor - woordvoerder van
stichting Samenwerkende Organisaties West Papua (SOWP), vertelt:
“Wist je dat Nederland de Papoeabevolking in 1961 een landsvlag
heeft gegeven ter voorbereiding op
hun onafhankelijkheid? En dat die
vlag in Papua nog vaak getoond
wordt, maar kan leiden tot 15 jaar
gevangenisstraf? We kunnen niet
terug in de tijd. Wél moet Nederland er
alles aan doen om het in haar voormalige kolonie rustig te krijgen.”

Deelnemers Pacific Island Forum
uiten zorgen
UN doet toezegging

NU

Cyber war en contactpersonen
Niet alleen op straat is het onrustig.
Facebook heeft onlangs een groot
pro Indonesisch bot-netwerk in kaart
gebracht en verwijderd. Het bot-netwerk stond bol met propaganda en
verspreidde nepnieuws1.
Met oog op het belang van juiste
informatievoorziening, deelde SOWP
de contactgegevens van lokale journalisten met de Nederlandse pers,
zoals Virginia Langeberg (SBS News
Australia) en Victor Mambor (Jubi
Media). Het doel hiervan is dat het
leed van de Papoeabevolking beter
zichtbaar wordt en dat er wordt
toegewerkt naar een duurzame
oplossing.

Onderzoeksrapport
door Prof. Drooglever

• Aug/sept/okt: aanhoudende protesten
• 6.000 extra Indonesische militairen naar WP

Nieuw dieptepunt
De Nederlandse regering bevestigt
bij herhaling dat Papua en West
Papua tot Indonesië behoren en dat
zij de soevereiniteit van Indonesië
respecteert. Nu de onrust in dit
gebied (Nederlands Nieuw-Guinea)
blijft aanhouden en tot een nieuw
dieptepunt leidt, is het de vraag hoelang Nederland aan dit standpunt
kan blijven vasthouden.

• Infrastructuur platgelegd
• Telefoon- en internetverkeer afgesloten
• Indonesische overheid verbiedt reizen naar WP
• 3 ton usd om fake news over WP te verspreiden
• Er worden ‘Sweepings’ gehouden (razzia’s)
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NDUGA

Humanitaire					
crisis

KAMPONGS WERDEN IN BRAND GESTOKEN. HET LEGER POSTTE ZICH
IN KLINIEKEN, KERKEN EN SCHOLEN.

20.000 Papoea’s
op de vlucht in
eigen land
trict, te trekken op zoek naar veiligheid
en voedsel. De barre tocht duurde drie
dagen en nachten. Maar Wamena biedt hen allesbehalve rust en veiligheid.

Foto’s van Vembri

WAMENA BIEDT ALLESBEHALVE
RUST EN VEILIGHEID.
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Vanaf eind december 2018
zijn meer dan twintigduizend
Papoea’s hun woongebieden
in het Nduga gebied in Papua
ontvlucht. Aanleiding was het
optreden van het Indonesische leger dat een nietsontziende vergeldingsactie uitvoerde
in het gebied, als antwoord op
de moord op negentien werkers aan een verbindingsweg

door rebellen van het z.g. West
Papua Bevrijdingsleger.
Kampongs werden in brand gestoken. Het leger postte zich in
klinieken, kerken en scholen. De bevolking vluchtten in doodsangst het
oerwoud in. Velen van hen zijn daar
nog steeds. Zeker dertien mensen
zijn gestorven van kou, uitputting
of honger. Tweeduizend mannen,
vrouwen en kinderen besloten naar
Wamena, de hoofdstad van het dis-

Het legercommando erkent hen niet
als vluchtelingen, intimideert en
bedreigt hen maar ook de dappere
vrijwilligers die voor opvang zorgen.
Victor Mambor, Papuajournalist, roept
iedereen op om deze misstanden
aan de wereld bekend te maken en
de mensen te hulp te komen. Hapin
heeft eind maart op verzoek vijf Nazava
waterzuiveringsfilters naar Wamena
gestuurd, bedoeld voor de zeshonderd
leerlingen die er in een noodlokatie
onderwijs krijgen. Er wordt door Hapin
hard gewerkt aan een plan om meer
hulp te bieden, vooral aan de vluchtelingen kinderen in Wamena.

Fransina Yoteni - woordvoerster van
het Port Numbay Medisch team
“Sinds er in december 2018 een
gewapend conflict uitbrak in Nduga,
zijn er 30 duizend mensen uit hun dorpen in deze regio gevlucht. Ze hebben
veiliger streken opgezocht in en rond

Tweeduizend mannen, vrouwen en kinderen
besloten naar Wamena, de hoofdstad van het
district, te trekken op zoek naar veiligheid en
voedsel. De barre tocht duurde 3 dagen en nachten. Maar Wamena biedt hen allesbehalve rust
en veiligheid.

Wamena en gebieden als Intan Jaya
en Timika. Het gaat merendeels om
vrouwen, kinderen en oudere mensen, die zonder onderdak, voedsel
en gezondheidszorg zitten. Ze zijn
ernstig getraumatiseerd en bang
voor vreemdelingen. Als medisch
team hebben we tot nu toe drie
maal deze vluchtelingen bezocht en
we troffen er veel gevallen aan van
infectie van de luchtwegen, jicht of
reumatische aandoeningen, kiespijn, diarree met acute bloedarmoede, longontsteking, oor- neus en
keelproblemen en zelfs gevallen van
dysentrie. Het laatste is veroorzaakt
door voedselgebrek en vervuild
water. We hebben niets om bij een
bevalling een moeder bij te staan.”

Het Port Numbay Medisch team,
bestaat uit 15 jonge en betrokken
hulpverleners: artsen, verpleegkundigen, apothekers en onderwijzers.
Het team bezoekt de 4300 ontheemden die verspreid wonen over
veel vluchtelingencentra in en rond
Wamena. Ze praten en sporten met

de kinderen, geven onderwijs, doen
aan traumatherapie aan (vooral)
kinderen en verlenen geneeskundige
hulp waar ze maar kunnen. Maar op
grotere afstand van Wamena zijn er
nog meer shelters die de teamleden tot nu toe niet hebben kunnen
bezoeken.
Om ook deze posten te bereiken en
de logistiek, medicijnen, medisch
instrumentarium, brancards en leermiddelen te kunnen (blijven) betalen
roept het Port Numbay Medisch
Team de hulp van Hapin in. Er is een
programma opgesteld voor vaste
bezoeken van twee weken aan elk
van de kampen, van augustus 2019
tot juni 2020.
Er zijn voor dit project al mooie giften binnengekomen, maar we willen
graag meer doen. Hapin zet, in samenwerking met de stichting Rajori,
er de schouders onder. Er is goede
hoop dat nog meer organisaties zich
aansluiten bij dit initiatief.
Meer info via:

https://hapin.nl/product/twintigduizend-papoeas-op-de-vlucht-in-eigen-land/
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Met deze wetenschappelijke
vastlegging van de geschiedenis
is komen vast te staan dat het in
1969 gehouden referendum een
farce is geweest

Rapporten
Op verzoek van Tweede Kamer leden Van Middelkoop en Van den Berg
en in opdracht van de Minister van Buitenlandse Zaken heeft Prof. Dr.
P.J. Drooglever (8 november 2017) een wetenschappelijke studie uitgevoerd naar de geschiedenis van de overdracht van Nederlands Nieuw
Guinea aan Indonesië en het recht op zelfbeschikking van de Papoea’s
in westelijk Nieuw-Guinea.
Het onderzoek heeft geresulteerd
in het omvangrijke boekwerk ‘Een
Daad van Vrije Keuze. De Papoea’s
van westelijk Nieuw-Guinea en de
grenzen van het zelfbeschikkingsrecht’, gepubliceerd in 2005.
Met de wetenschappelijke vastlegging van de geschiedenis is komen
vast te staan dat het in 1969 gehouden referendum een farce is geweest
en dat er geen sprake was van een
Act of Free Choice maar van een Act
of No Choice.

De Papoea’s in West Papua is in strijd
met het internationaal recht een
volledige uitoefening van het recht
op zelfbeschikking onthouden. Wetenschappelijke neutraliteit heeft bij
Prof. Drooglever voorop gestaan. Uit
zijn belangstelling en betrokkenheid
komt evenwel naar voren dat het lot
van de Papoea’s – naar zijn zeggen
in het voorwoord ‘een klein volk in
een harde wereld’ - hem na aan het
hart lag.
Een samenvatting van ‘Een Daad van

Onderzoek
Prof. Dr. P.J.Drooglever

Vrije Keuze. De Papoea’s van westelijk Nieuw-Guinea en de grenzen van
het zelfbeschikkingsrecht’, gepubliceerd in 2005, is te vinden via:

Een Daad van Vrije Keuze. De Papoea’s van
westelijk Nieuw-Guinea en de grenzen van het
zelfbeschikkingsrecht

http://resources.huygens.knaw.
nl/indonesischebetrekkingen1945-1969/DekolonisatieVanIndonesieEnHetZelfbeschikkingsrechtVanDePapoea

Transmigratie (en marginalisatie)

Amnesty International (2018)
“Don’t bother, just let him die” - Killing with impunity in Papua
https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA2181982018ENGLISH.PDF
University of Sydney - J. Elmslie (2010)
West Papuan demographic transition and the 2010 Indonesian census: Slowmotion genocide or not?
geen link beschikbaar
The Australia West Papua association (1995)
West Papua Information kit
https://www.cs.utexas.edu/users/cline/papua/transmigration.htm
J.W. Clay (1984, September)
West Papuans flee violence
https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/west-papuans-flee-violence
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Dodenaantal
TNI Bantah Menembak (2019, oktober)
Lima 5 Mayat Ditemukan dalam 1 Lubang di Nduga Papua
https://www.suara.com/news/2019/10/13/154702/lima-5-mayat-ditemukan-dalam-1-lubang-di-nduga-papua-tni-bantah-menembak
Papua protests (2019, september)
‘The bloodiest in 20 years’[nieuwsbericht]
https://www.smh.com.au/world/asia/papua-protests-the-bloodiest-in-20-years-20190925-p52uvk.html
Kjell Anderson (2015)
Colonialism and Cold Genocide: The Case of West Papua, Genocide Studies and Prevention
http://dx.doi.org/10.5038/1911-9933.9.2.1270
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WP

samenwerkende organisaties
voor west papua

WWW.SOWP.NL

