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“Ik ben een Papoea, ik ben geen aap” 

Militair ingrijpen in Indonesische provincies Papoea en West Papoea naar aanleiding van anti-racisme 

protesten.  

 

De laatste dagen zijn in verschillende steden in beide provincies duizenden Papoea’s massaal de straat 

opgegaan scanderend: Saya Papua, saya bukan Monkyet. Ik ben een Papoea, ik ben geen aap, en “Papua 

Merdeka”, Vrijheid voor Papua”. Gouvernementsgebouwen en winkels in Merauke en Manokwari zijn in 

brand gestoken. In Nabire zijn de plaatselijke markt en auto’s in brand gestoken.  

 

Aanleiding is het gewelddadige optreden van politie en veiligheidstroepen tegen Papoea studenten in 

Surabaya, Malang en Makkasar.  Daarbij werden racistische opmerkingen gemaakt.  

Ruim 150 studenten zijn preventief opgesloten; gevreesd werd dat zij de Indonesische 

onafhankelijksheidsdag zouden verstoren. Papoea’s besloten massaal te protesteren tegen voortdurend 

racisme door Indonesië, daarbij hun aspiraties voor een onafhankelijk Papua kenbaar makend.  

 

Ook vandaag wordt onverminderd geprotesteerd. Er is een explosieve situatie ontstaan door 

schermutselingen tussen nieuwkomers uit andere delen van Indonesië die met de Indonesische vlag de 

straat opgaan en Papoea’s die trouw zweren aan de verboden Papoea vlag. Intussen zijn er 300 extra 

militairen ingevlogen in Manokwari en een nog onbekend aantal in FakFak, Sorong en Biak. Ook 

controleren en vertragen de Indonesische autoriteiten de toegang tot het internet.  

 

De Samenwerkende Organisaties voor West Papoea maken zich ernstig zorgen over de veiligheid van de 

Papoea bevolking. In januari dit jaar heeft het Indonesische leger hardhandig ingegrepen in de regio 

Nduga naar aanleiding van een aanval op wegenbouwers. De militaire aanwezigheid is in deze regio 

onverminderd groot: ruim 600 extra troepen zijn ingezet op zoek naar plaatselijke vrijheidsstrijders. Er 

zijn naar schatting van de plaatselijke mensenrechtenorganisaties ruim 35.000 mensen op de vlucht. Het 

herhaalde verzoek tot het toelaten van de Human Rights Commissioner van de VN eind vorig jaar is niet 

gehonoreerd. Toezicht van de VN zou de veiligheid van de bevolking waarborgen. 

 

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  

 

Bronnen: 

BBC News Indonesia: https://bbc.in/322NRPt?fbclid=IwAR2dgQfLb1CA-

0xeyp60RvmkNv9qSOBEa4BwXcvmhiZGTEFLCWUWxKWsQdw 

 

 

Al Jazeera News, August18, 2019: https://www.aljazeera.com/news/2019/08/indonesia-deploys-troops-

west-papua-region-protests-spread-190820230710563.html?fbclid=IwAR2ppR6- 

pvfsBkzETiUsw-xcy57BRkupYgbMl_OrUZgAHJ7HUIdRpcHRpr8 

 

Jakarta Post, August 1, 2019: 

https://www.google.nl/amp/s/www.thejakartapost.com/amp/news/2019/08/01/182-reportedly-die-

while-seeking-refuge-in-nduga-conflict.html 

 

 

Aljazeera, Nduga, 5 juni 2019 

https://www.google.nl/amp/s/www.aljazeera.com/amp/news/2019/05/frightened-displaced-papua-

children-haunted-conflict-190531060054648.html 

 

Office of the UN Human Rights Commisioner, 7 December, 

2018: https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23990&LangID=E 


