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ESCALATIE IN WEST PAPUA: SOWP VERZOEKT OPHELDERING VAN DE 

INDONESISCHE AMBASSADEUR 
 

Vandaag zijn de Papoea’s ook in Deiyai, Paniai District, de straat opgegaan om te demonstreren. De 
situatie is uiterst zorgwekkend.  

 
Leden van de BRIMOB1 hebben traangas gebruikt en met scherp geschoten op de vreedzame 

demonstranten. Hierbij zijn 6 doden gevallen en een onbekend aantal gewonden, waaronder ook 4 

kinderen. Ondanks de blokkade van het internet, hebben we rapportages van 
mensenrechtenorganisaties2 en filmbeelden uit West Papua3, waaruit blijkt dat politie en leger de 

nationalistische milities steunen. Ze zoeken doelbewust de confrontatie met de vreedzame 

demonstranten in FakFak. Politie en militairen treden niet op tegen deze aanvallen op de vreedzame 
demonstranten.  

Sinds het incident in Surabaya op 17 augustus 2019 zijn de protesten van de Papoea bevolking in 

West Papua onophoudelijk in alle delen van Indonesië doorgegaan. Vandaag is er geprotesteerd in 

Jakarta, Fak-Fak en Paniai. Het racistisch incident heeft een structureel probleem van marginalisatie 
en uitsluiting blootgelegd. In de protesten voert nu dan ook de roep om zelfbeschikking en 
referendum de boventoon. 

De zorg van de Samenwerkende Organisatie voor West Papua (SOWP) over de situatie in West Papua 
is groot. We zouden het zeer op prijs stellen indien de Nederlandse regering onmiddellijk opheldering 

vraagt van de Indonesische ambassadeur in Nederland, Zijne Excellentie de heer I Gusti A. Wesaka 
Puja. 

We vragen de Nederlandse regering op om langs deze weg druk uit te oefenen op Indonesië voor de 

Papoea’s - voormalige staatsburgers van Nederland - om: 
- de veiligheid van vreedzame demonstranten te garanderen; 

- onmiddellijke opheffing van de internet- en mediacensuur; 

- toelating van de Internationale pers  tot West Papua; en 
- toelating van de Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties en een 

VN onderzoekscommissie. 
 

Alleen indien Indonesië onder druk deze maatregelen treft, kan de veiligheid voor de Papoea’s in  

West Papua worden gewaarborgd en op onafhankelijke wijze worden vastgesteld dat politie en 

veiligheidstroepen niet een aandeel hebben in het geweld gericht tegen de Papua bevolking in West 
Papua. 

Contactpersonen namens de Samenwerkende Organisaties West Papua 

         

Raki Ap, woordvoerder Free West Papua Campaign Nederland   
M: +31(0)624612300 

E: raki.ap1984@gmail.com 
         

Wietse Tolsma, HAPIN Papua Support Foundation 
https://hapin.nl 

M: +31(0)615290598 

E: wietsetolsma@hapin.nl  
 

Bron: 
https://www.reuters.com/article/us-indonesia-papua/six-killed-as-indonesian-authorities-open-fire-in-papua-news-report-

idUSKCN1VI0MS 

Rapport van mensenrechtencommissie van de KINGMI kerk d.d. 28-08-2019 in Bahasa Indonesia, op aanvraag beschikbaar. 

                                                           
1
 The Mobile Brigade Corps (Indonesian: Korps Brigade Mobil) abbreviated Brimob is the special operations and 

paramilitary unit within the Indonesian National Police (Polri). 
2
 Human rights committee, KINGMI Church en ELSHAM Papua 

3
 Met ‘West Papua” wordt hier gedoeld op het westelijk deel van het eiland Nieuw Guinea. 


