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In de internationale overwegingen speelt daarbij het beset mee dat

Nieuw-Guinea het grootste tropische eiland ter wereld is en'wordt om

schreven als een van meest unieke ecosystemen in dewereld. Wat dat

Actie in Nederland

AI weer enkele jarengeledenwas RakiAp, zoon vandein 1984 door In

donesische militairenvermoorde ArnoldAp, in contactge omenmetde

Nederlandse klimaatbeweg ing. Raki zag hier een nieuwe mogelij heid

in de strijd om internationale aandacht voor zijn volk in het voormalige

Nederlands Nieuw-Guinea. De klimaatbeweging en de Papoea's heb

ben immers hetzeltde (tussen)doel: Het beschermen van bossen en

biodiversiteit.

Door RakiAp en Aad Kamsteeg

Glasgow - De kern van de boodschap van Free West Papua Campaign was eenvoudig: Hoe sneller West Papoea vrij is, hoe

sneller grote stappen voorwaarts kunnen worden gezet in het bestr ijden van de klimaat- en biod ivers ite itscrisis. Van 31 okto ber

tot 12 november vorig jaar kwamen 197 part ijen bij elkaar in het Schotse Glasgow voor een Klimaatconferentie, inmid dels de

26e in getal. De voorzitter van de conferent ie, de Brit Alok Sharma, zei: 'De planeet aarde is ons enige thuis. Wij moeten de

opwarming van de aarde beperken tot 1,5 graden. Het is nu tijd voor actie, gezamenlijke actie'. Van die actie will en de naar

zelfbesc hikking strevende Papoea's nadrukkel ijk deel uitm aken. En dus was de Free West Papua Campaign (FWPC) in de Indo

personen van Benny Wenda en Raki Ap in Glasgow aanwezig. Beiden ontmoetten er veel relevante personen en organi saties.

Onderscheid is wei datde aanpak van Raki Ap een andere is dan die

van de huidige klimaatbeweging. Ap betoogt dat de oplossing van het

klimaatprobleem vooral ligt in de steer van het bestrijden van kolo

nisatie, kapitalisme en racisme, wandaden die gestalte krijgen in het

handelen van de Indonesische staat tegen de Papoea's, hun land en

cultuur.

Klimaattop in Glasgow succes
voor Papoea's

De atgelopen jaren is Ap Nederland doorgetrokken om iedereen die

maar luisteren wilde bekend te maken met de inzet van de vrije Pa

poea's. Hetresultaat is datwat Benny Wenda en Raki Ap omschrijven

als het Inheems Perspectiet niet aileen in Nederland, maar ook daar

buiten inmiddels erkend wordt als een waardevolle methode in destrijd

tegen de klimaatcrisis.

DVD "Wij zijn de Molulclcers"
Dein 2020 gemaakte DVD "Wij zijn de Molukkers' is nog steeds verkrijgbaar. Door € 12,50 te storten op rekening NL27 ABNA 04268185 O!

t.n.vJ.Oldenburger te Deventer krijgt u een exemplaar toegestuurd. Vermeld daarbij wei even uwadres.
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Molukkers en PaRoea's

ondersteunt hetvrijheidsstreven

van deonderdrukte etniscHe....._-.....
minderheden, in het bijzonder die

in lndonesie.

Stichting ZMR te Groningen.

Jaarrekening: zoek op'ZM in

www.kennisbankfilantropie.nl


