
Resultaten

1. `West-Papua vrij,dat is mijn wens' AD/Amersfoortse Courant, 31 mei 2014 zaterdag, Regio - Amersfoort; Blz.
22, 426 woorden

Terug naar Lijst

1 of 1 DOCUMENT

AD/Amersfoortse Courant

31 mei 2014 zaterdag

`West-Papua vrij,dat is mijn wens'

SECTION: Regio - Amersfoort; Blz. 22

LENGTH: 426 woorden

AMERSFOORT | Onrecht, daar kan de 75-jarige Dolf Tompoh uit Amersfoort heel slecht tegen. Zeker als het
gaat om onrecht dat zijn volk in West-Papua wordt aangedaan. Vanuit woonzorgcomplex De Eemgaarde
voert hij strijd voor een vrij en democratisch West-Papua.iris van den boom

Dolf Tompoh doet beroep op Nederland

De Stichting West Papua waarvan Amersfoorter Dolf Tompoh voorzitter is, is nog geen maand oud of de
eerste grote daad staat op stapel. De stichting gaat de Nederlandse staat dagvaarden wegens indirecte
onderdrukking van de inheemse bevolking van West-Papoea. Publiekelijk excuus, zo luidt de eis en een
volksraadpleging over zelfbeschikking in de nu nog Indonesische provincies.

,,Ik voel me vernederd en miskend. En waar ik `ik' zeg, bedoel ik steeds `wij'. De Nederlandse staat wil maar
geen verantwoordelijkheid nemen voor de achtergestelde positie van de inheemse bevolking van
West-Papua. En dat doet me pijn,'' vertelt de sympathiek ogende Amersfoorter, die alles over heeft voor een
vreedzame strijd om zelfbeschikking op West-Papua.

Dat de Indonesische provincie sinds 1969 nauw aan zijn hart ligt, blijkt al bij de eerste voet over de drempel.
De bescheiden woning van Tompoh in de Eemgaarde ademt in alles de sfeer van Nieuw-Guinea, waarop
West-Papua ligt: van exotische schelpen op de uitpuilende boekenkast tot de vele (familie)-foto's onder
wuivende palmen.

Mensenrechten

De werkelijkheid is evenwel minder idyllisch. Volgens de stichting heeft Nederland juridische fouten gemaakt
bij de administratieve overdracht van West-Papua aan Indonesië tussen 1963 en 1969. ,,Hierdoor heeft de
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Nederlandse overheid de weg vrijgemaakt voor blijvende schending van de mensenrechten tegen de
West-Papuase bevolking, voor milieumisdaden en voor het ontkennen van grondrechten uit het volkenrecht,''
legt Tompoh uit.

,,Ik kan gewoon niet tegen onrecht. De inheemse bevolking is inmiddels een minderheid in hun eigen regio,
omdat ze worden overspoeld met Indonesiërs die de banen innemen. De PVV zou er hoog scoren. Vrienden
van mij zitten in de cel omdat ze de onafhankelijke staat West-Papua wilde uitroepen,'' vertelt Tompoh.

Nu de dagvaarding van de Nederlandse staat de deur uitgaat, breken spannende tijden aan voor Tompoh.
Volgende week komt de secretaris-generaal van de raad van inheemse volken uit West-Papua over naar
Nederland, om kennis te maken met onze democratie en ontmoetingen te hebben met vertegenwoordigers
van organisaties die de bevolking graag willen helpen in hun strijd om zelfbeschikking.
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