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Beste mensen,
Onderstaand een bericht uit Trouw van vandaag 20 sept. 2019.
En vanavond op TV in Nieuwsuur een interview met Raki Ap.
Met hartelijke groet,
Koen J. de Jager
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Trouw – door Raki Ap – 20 sept. 2019

Wij Papoea's missen alleen de vrijheid
https://krant.trouw.nl/titles/trouw/8321/publications/745/articles/973436/22/2

De kansen op onafhankelijkheid van West-Papua lijken klein, schrijft Trouw (de Verdieping, 9
september) in een artikel over de autobiografie van Filep Karma, geboren in 1959 in het
toenmalige Nederlands Nieuw-Guinea. Eerder deze zomer liet bioloog Erik Meijaard zich uit
over West-Papua, palmolieplantages en de sociaal-economische situatie van de Papoea's in
het beoogde palmoliegebied (17 juli).

Namens Free West Papua Campaign wil ik daar graag op reageren. Als het gaat om de situatie
van de Papoea's is het altijd zaak naar de geschiedenis te kijken. Die komt in het artikel over
Filep Karma ook aan bod.

Wel 1,8 miljoen Papoea's, zeventig procent van de bevolking, hebben een petitie ondertekend
waarin gevraagd wordt om een nieuw referendum over zelfbeschikking.
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Als vrijheidsstrijder en all-round activist ben ik als woordvoerder van Free West Papua
Campaign, met als taak om de wereld te vertellen wat er echt gaande is in West-Papua. Het is
triest dat, anno 2019, wetenschappers, milieuorganisaties en ngo's de grondoorzaken niet
benoemen van alle ellende in West-Papua (voormalig Nederlands Nieuw-Guinea).~

Bezetting
Die ligt in de bezetting van West-Papua door Indonesië, de marginalisatie van de inheemse
Papoea's, verbod van internationale media en de vele mensenrechtenschendingen en
straffeloosheid. Volgens ngo's heeft dit alles geleid tot 500.000 slachtoffers sinds de overdracht
door Nederland aan Indonesië. Dat aantal is eenderde van de Papua-bevolking.

Het is goed te bedenken dat West-Papua 's werelds grootste goudmijn bezit en vele andere
mineralen en het de rijkste 'provincie' is.

In de jaren zestig, toen het gebied nog Nederlands Nieuw-Guinea heette, hadden de Papoea's
laten zien dat ze gereed en capabel waren om hun land te besturen. We hebben veel
ambitieuze academici en studenten, tevens alle rijkdom om ons land op te bouwen naar een
duurzame economie. Het enige wat we missen is vrijheid.

De tijd van ontkenning en misleiding is voorbij, want de Papoea's hebben zich de afgelopen tien
jaar weten te organiseren en mobiliseren.

Zonder vrijheid, in onderdrukking en met zeer beperkte middelen hebben we verandering
gerealiseerd en we houden koers.

2/2

