
HELP DE PAPUA’S !

Ruim 50 jaar geleden moest Nederland afstand doen van haar overzeese rijksdeel Nederlands
Nieuw-Guinea.  Onder druk van de internationale gemeenschap en een dreigende oorlog met
Indonesië moesten de Papua’s -noodgedwongen-  in de steek worden gelaten.
Nederlands Nieuw-Guinea, dat nu heet West-Papua, kwam in het bezit van Indonesië. En daar
waren de Papua’s niet gelukkig mee. Het Papuavolk kwam in de verdrukking. En in hun strijd
voor vrijheid en gerechtigheid  vielen vele doden en gewonden.  Het is nu al ruim 50 jaar lang
een worsteling om vrijheid.  En vrijwel de gehele internationale gemeenschap, waaronder de
Nederlandse regering,  kijkt andere kanten op. De Papua’s staan er alleen voor en hebben
dringend hulp nodig.

De Stichting West-Papua, die zich als doel heeft  gesteld om verbetering te brengen in de
leefomstandigheden van de Papua’s, heeft zich verdiept in de mogelijkheden om de Papua’s
te kunnen helpen. Daarbij speelt  een belangrijke rol het rapport van professor Drooglever,
‘Een  daad  van  vrije  keuze’.  Een  rapport  dat  destijds  is  gemaakt  in  opdracht  van  de
Nederlandse Tweede kamer, maar daar nooit is behandeld.  
Mede op basis van dit rapport wil de Stichting West-Papua juridische stappen ondernemen
tegen de Staat der Nederlanden. Daarbij is het doel om de Nederlandse regering te dwingen
om sterke druk te gaan uitoefenen op Indonesië, met onder andere als eisen een behoorlijk
bestuur  van  West-Papua,  het  beter  in  de  hand  houden  van  leger  en  politie,  redelijker
rechtspraken en persvrijheid.

De kosten voor de juridische hulp bij deze actie zullen nogal fors zijn en kunnen niet door de
stichting en haar medewerkende organisaties worden gedragen. Daarom doen wij een beroep
op u om de Stichting West-Papua te steunen met een financiële bijdrage. 
De Stichting West-Papua is door de Nederlandse overheid beoordeeld als ANBI-instelling
(Algemeen  Nut  Beogende  Instelling).  Dat  betekent  dat  donaties  aan  de  stichting  kunnen
worden gebruikt als belastingaftrek.   

Rekeningnummer: NL89TRIO0784939896 t.n.v. Stichting West-Papua, Amersfoort.

De Papua’s zullen u dankbaar zijn ! 

Nadere  informatie  over  de  voorgenomen  juridische  actie  kunt  u  lezen  op  de  website
www.stichtingwestpapua.nl bij Ínformatie. 

http://www.stichtingwestpapua.nl/

