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Open brief 
 

 
Den Haag, 18 januari 2015 

 

Geachte heer Koenders, 

 

Wij hebben u altijd beschouwd als een vriend van de Papua’s.  Maar de selectieve 

verontwaardiging van uw regering op de recente executies in Indonesië doet ons 

erg veel pijn. De Papua’s leven al meer dan 50 jaar in onzekerheid en zijn, sinds 

het vertrek van Nederland, niet veilig in eigen land. Al jaren worden Papua-

activisten zonder enig vorm van een rechtsproces geëxecuteerd.  

 

Door mensenrechtenorganisaties wordt al jaren aangedrongen op actie vanuit de 

Nederlandse regering op het geweld door het Indonesische leger ten aanzien van de 

Papua's in het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea, West Papua. 

Men riskeert in West Papua nog altijd bizarre gevangenisstraffen uit voor het hijsen van 

de Morgenster vlag. Ondanks jarenlange melding van incidenten in West Papua waarbij 

burgerslachtoffers  zijn gevallen worden we nog altijd genegeerd. West Papua is nog 

altijd gesloten voor de buitenwereld omdat buitenlandse journalisten nog niet welkom 

zijn in West Papua.  

 

Uw regering heeft alle mogelijke middelen ingezet om de Indonesische autoriteiten 

ertoe te bewegen de executie af te gelasten, juridisch, diplomatiek en politiek, bilateraal 

en in Europees verband. Het leven van één Nederlander heeft kennelijk meer 

waarde dan het leven van 500.000 Papua’s.   
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In West Papua verwachten wij geen positieve verandering door de komst van president 

Joko Widodo, maar juist het tegenovergestelde. Wij vrezen het ergste. 

Het wordt tijd dat Nederland haar houding ten opzichte van West Papua verandert. Wij 

roepen uw regering op om haar verontwaardiging over de onmenselijke situatie in West 

Papua ook te bekrachtigen. West Papua moet worden opengesteld voor de 

buitenwereld. 

 

Wij hopen dat wij binnenkort met u in gesprek kunnen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Oridek Ap 

Coördinator Free West Papua Campaign Nederland  

  

 
 

http://www.freewestpapua.eu/
mailto:info@freewestpapua.eu

