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Een televisieteam van de Australische omroep ABC filmde en sprak onafhankelijkheidsstrijders in West-

Papoea. Indonesische terreur en gewapende tegenstand maken de regionale oorlog uitzichtloos, rapporteert

Sally Sara in ‘Foreign Correspondent’.

N

De documentaire duurt een half uur en is bijzonder doordat het Australische team erin slaagde het gebied

binnen te komen en te spreken met de strijders zelf. Het bergland en de dichte jungle maken het gebied

normaliter al moeilijk doordringbaar, maar de Indonesische autoriteiten laten geen journalisten toe. Sala

Sara portretteert mensen in West-Papoea, Papoea, nu twee provincies van het eilandenrijk Indonesië, en

Papoea Nieuw-Guinea, de buurstaat aan de oostkant van het grote eiland. Ze slaagt erin een gesprek te

houden met de de politieke leider van de onafhankelijkheidsstrijd van de Papoea’s Victor Yeimo, die sinds

twee jaar is ondergedoken, na de laatste grote geweldsuitbarstingen. Het team maakt ook opnamen van

Raga Kogoya en haar neef Egianus, die een guerrillagroep leidt waarin kinderen vanaf elf jaar meevechten.

Ze willen allemaal totale onafhankelijkheid van Indonesië. Maar Jakarta biedt alleen autonomie aan,

exploiteert grondstoffen en legt een snelweg door de bossen aan, die de Papoea’s af en toe overvallen. In

december 2018 kwam het aan deze 4000 kilometer lange Trans Papuan Highway tot een bloedige
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confrontatie in het district Nduga, waarbij 18 doden vielen. Volgens de onafhankelijkheidsbeweging,

getooid met de verboden Morgenstervlag met de ‘Nederlandse’ kleuren rood, wit en blauw, ligt het aantal

slachtoffers veel hoger. In de steden worden regelmatig grote groepen Indonesische jongeren

gemobiliseerd om de inheemse bevolking te terroriseren.

West-Papoea is vier keer zo groot als Nederland en de snel stijgende bevolking nadert het miljoen. Van de

Papoea’s is ruim de helft protestants-christelijk, rond de 40 procent moslim en de rest rooms-katholiek en

voor minieme fracties hindoe en boeddhist. Ook de religieuze tegenstelling met het in overgrote

meerderheid islamitische Indonesië speelt een rol in het conflict.

Dat werd acuut in 1969 toen de bevolking van het gebied dat tot 1962 Nederlands Nieuw-Guinea heette, in

een referendum mocht kiezen tussen zelfstandigheid of aansluiting bij Indonesië. De zogenoemde Act Of

Free Choice was onvrij door Indonesische manipulatie. Daarna begon een guerrilla die tot nu toe duurt.

Bemiddeling baatte niet; in 2007 splitste Jakarta het gebied in twee eenheden, West-Papoea en Papoea.

Vorig jaar braken na het geweld rond de snelweg massale protesten uit, waarbij leiders van burgerlijk

verzet van binnen en buiten West-Papoea opriepen tot vrijheid uit Indonesië. Honderden mensen zijn

omgekomen en lokale functionarissen schatten dat meer dan 40.000 mensen zijn ontheemd. Er zijn

beschuldigingen van foltering en schendingen van de mensenrechten. Met buitenlandse media grotendeels

buitengesloten, blijft het verhaal van deze zich ontvouwende humanitaire ramp onverteld, stelt ABC. <
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