10-3-2016 ILWP seminar

In dit fotoalbum de foto's van het ILWP seminar op 10 maart 2016.

International Lawyers For West Papua (ILWP) organiseerde op donderdag 10 maart 2016 de
bijeenkomst: ‘Transforming Our World – UN Goals for West Papua’.

Op 27 september 2015 werden de 17 nieuwe lange termijn doelen voor duurzame ontwikkeling
aangenomen door de lidstaten van de Verenigde Naties (VN). Deze Sustainable Development
Goals (SDG) moeten de komende 15 jaar wereldwijd een einde maken aan armoede,
ongelijkheid en problemen rond klimaatverandering.

We vragen u om vanuit uw expertise en achtergrond mee te discussiëren en te denken over de
situatie in West Papua aan de hand van de Sustainable Development Goals van de Verenigde
Naties.

Tijdens deze bijeenkomst staat Sustainable Development Goal nr. 16: Peace, Justice and
Strong Institutions centraal. Dit onderwerp wordt belicht vanuit verschillende invalshoeken door
vertegenwoordigers van een mensenrechtenorganisatie, de advocatuur/wetenschappelijk
onderzoek en de Nationale Ombudsman.

Gastsprekers waren
- Prof. dr. P.J. Drooglever
- Norman Voss (coordinator of the secretariat of the International Coalition for Papua (ICP))
- Ms. Santy Kouwagam (lawyer at a private litigation firm in Jakarta and PhD Researcher at
the Van Vollenhoven Institute, Leiden University),
- Dr. Stephan Sjouke (Head of International Affairs with the National Ombudsman).

Al meer dan vijftig jaar worden Papoea’s in West Papua ernstig onderdrukt; hun recht op vrije
meningsuiting wordt geschonden, hun cultuur wordt bedreigd en hun leefomgeving wordt
vernietigd wegens ingrijpende milieuvervuiling. De bevolking wordt met uitsterven bedreigd,
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internationale onderzoekscentra spreken zelfs van een ‘slow motion genocide’.

Programma
15:00 uur ontvangst
15:30 uur aanvang – Inleiding dr. Pieter J. Drooglever
16:00 uur Norman Voss

Muzikaal Intermezzo Vinolia Kurni en Merel Hubatka
16:30 uur Ms. Santy Kouwagam
17:00 uur Dr. Stephan Sjouke
17:30 uur Vragenronde
17:45 uur Sluiting en borrel

Voertaal: Engels
Locatie: Humanity House - Prinsegracht 8 - Den Haag

Klik hier voor het programma in pdf

Klik hier voor het fotoalbum.
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