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Mr. Forkorus Yaboisembut S.Pd       

Presiden FSRWP. 



DE JURIDISCHE HERZIENINGS BRIEF (RECHTERLIJKE TOETSING) 

Nummer:  18/JRF/XI/2019 onderwerp:  Bezwaar toepassing  in Strafwetboek artikel 

104,Artikel 106,Artikel     107,  Artikel 108, Artikel 87, Artikel 88, KUHP tegen 

oorspronkelijke  Bevolking  van West Papua 

Eigenschap:  Rechten Vreedzaam te  Opplossen ,  

bijlage:  1 Paar exemplaar documenten er aan als volg:  

2. Een Roadmapboek.  

Aan :  Geachte  de heer Voorzitter  Markama Constitusi  ( Juridische Recht zaken ) Republiek 

Indonesia 

Te J a k r t a 

Met beleefdheid,  

Hier ondergetekende: 

Naam :  FORKORUS YABOISEMBUT,S.PD. 

LIFTEID :  65 JAAR 

Beroep : ondwafi Kampung sabron Yaru ( Voormaling Stamhoofden periode  2007-2015 ) 

Identiteit :  Papua 

Nationaliteit : Indonesia 

Adres : Jl.Batua Dua,Sabron Yaru,Sentani Barat,Jayapura,Papua,  verder is genoemd  als verzoekt 

indiener.   

Met deze, dien ik bezwaar tegen Mede deling brief Politiekorps Chef Indonesia in West Papua 

nummer: Max/1/IX/2019, 1 september 2019. Betref : VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE, Bestaande uit 

6 punten  bijgevoegde , vooral de punt 3e die leest; Het is iedereen verboden om activiteiten uit te 

voeren die deel en land  uitmaken van de stad Republiek Indonesië kunnen scheiden,  en Die de 

kwade schkking plegen zoals  bepaald  in artikel 104,artikel 106, artikel 107,en artikel 108  van het 

wetboek van strafrecht van artikel  87,artikel 88  van  het Wetboek van  STRAFrecht. In de context  

van geschidenis  van Papua’s suggereert  de dreiging  van  deze hoofdstukken dat  er nog steeds 

onenigheid  heerst  over  de anexatie  van  de staatssoevereiniteit  van  de  annexatie via  het  

Verdrag  van  NewYork  en  de follow-up  ervan ( Pepera  en VN-resolutie  2504 ) als  basis  voor het  

internationaal  recht  voor Indonesia tot nu. En de hoofdstukken vormen het post-artikel van de 

voormalige Nederlandse koloniale . Als de oorzaak van schendingen van de mensenrechten in 

verschillende soorten en vormen die de bevolking van West-Papoea tot nu toe heeft geleden. 

Bijgevolg wordt  de hogere voorziening  ingesteld  tegen  het Wetboek van straafrecht, dat moet  

worden verdeugdelijkt  en  bevestigd  door  het recht  van  de Republiek Indonesia,  nummer  24  van  

2000,  over  het  Intennationaal Verdraag  via  het  mechanisme  voor  rechterlijke toetsing  van  het   
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Grondwettelijk Hof  van  de Republiek  Indonesia.  Overeenkomstig de bepalingen  van  artikel 1 

figuur 3 letter a jo  artikel  10 wet nr.24  van 2003  over  het Grondwettelijk  

Voor de verzoeker bij het Internationaal Gerechtshof (ICJ), indien bezwaar tegen de verzoeker wordt 

afgewezen of terugbetaald omdat het niet aan de procedure voldoet en kennelijk buiten het gezag 

van het Constitutionele Hof van de Republiek Indonesië valt. 

 En de stappen die verzoekster wil nemen als eerbetoon aan het mechanisme van Justitie van het 

Grondwettelijk Hof van de Republiek Indonesië in het bijzonder en de regering van de Republiek 

Indonesië in het algemeen, en voor de wetshandhaving op een beurs (vechten voor de wet en 

Justitie), zowel op nationaal als op internationaal niveau.  

REDEN : 

1. Artikel 28 octies, lid 1, van de Grondwet 1945 (amendement I tot en met IV IN één MANUSCRIPT) 

vermeldt: "Eenieder heeft recht op de bescherming van persoonlijke, familiale, eer, waardigheid en 

eigendom onder zijn gezag, en heeft recht op een gevoel van veiligheid en Bescherming tegen de 

dreiging van angst te doen of niet om iets te doen dat is een recht principieel.  

" 2. Het strafwetboek artikel 104, artikel 106, artikel 107, artikel 108 Jo artikel 87, artikel 88 van het 

strafwetboek, verzoekster zal bezwaar maken tegen de toepassing van elk van de Papoea-inheemse 

volkeren (kaart). In strijd met artikel 28 B, sub 1, grondwet 1945 amendement I tot en met IV in het 

bovenstaande handschrift. En vanaf 17-19 oktober 2011 hebben de inheemse volkeren van Papoea 

de handeling gedaan om het derde Congres van West-Papoea (KRP III) in Jayapura Kota te 

organiseren met de verklaring van unilaterale Papoea in West-Papoea, er is een brief  Restu van de 

regering van Indonesië (bijgevoegde foto kopieën), en heeft voldaan aan de voorwaarden van het 

internationaal algemeen recht (algemeen internationaal recht) in de zelf-eenzijdige verklaring zelf. En 

moet worden beschermd door de Indonesische regering overeenkomstig artikel 28 octies, lid 1, 

grondwet 1945, als bedoeld in artikel 28G, lid 1, betekent dit de internationale wettelijke normen 

van universaliteit. 

3. De bepalingen van de internationale algemene wet zijn geratificeerd door de Indonesische 

regering in het recht van de Republiek Indonesië nummer 24 jaar 2000, over internationale 

verdragen, namelijk in artikel 18 genoemd: "Internationaal Verdrag beëindigd Wanneer de nieuwe 

normen in het internationaal recht en de letter (g) van de letter (f) van de punten van de 

overeenkomst ontbreken. "                                                                                                                         

4. In de New York-overeenkomst van Papoea-en West-Papoea (voormalig Nederlands Nieuw-Guinea 

koloniale gebieden) werden als voorwerp van overeenstemming gemaakt, na de eenzijdige verklaring 

van 19 oktober 2011 in Jayapura City, heeft het automatisch het predicaat ontvangen als 

Internationale juridische materie bekend als oorlogvoerende (lees: Damos Dumoli Agusman, SH. 

M.A., internationaal handelsrecht, Indonesische theorie en praktijkstudies, hal. 10.). Het betekent 

dat het land moeite heeft om erkenning en overdracht van soevereiniteit te krijgen.  Omdat het heeft 

voldaan aan de internationale algemene rechts normen die niet kunnen worden veranderd (nieuwe 

qua tretory  norm) binnen een zelf eenzijdige verklaring zelf.  

5. Het recht van de Republiek Indonesië nummer 24 jaar 2000 over het Internationaal Verdrag is de 

ratificatie van het Weense Verdrag jaar 1969 over het recht van overeenkomst tussen Staten. 

Indonesië heeft zich dus gebonden aan het recht van overeenstemming tussen de Staten.  
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6. In het Verdrag van Wenen van het jaar 1969 betreffende het recht van overeenstemming tussen 

de Staten, in afdeling 64 betreffende: "opkomst van nieuwe quartertory norm (jus cogens), wat 

betekent nieuwe norm van onomkeerbare wet" noemt: "als een nieuwe quartertory norm van 

algemeen Het internationale recht ontstaan, wordt elk bestaand verdrag dat in strijd is met die norm 

nietig en eindigt. " Dat wil zeggen: "als een nieuwe norm die niet kan worden gewijzigd in het 

internationale algemene recht ontstaat, dan is het bestaan van een overeenkomst die strijdig is met 

de norm verloren en beëindigd."  

7. Advies van deskundigen over de kwart norm (cogens Juice), dat er veel benchmarks zijn van 

deskundigen om cogens Juice normen te identificeren. Bijvoorbeeld Vedross, Waldock, Rozakis etc. 

Van de vele mogelijke benchmarks van Vedross  Naderen. Hij verdeelt 3 soorten cogens Juice 

normen, namelijk:  

       1) de regels betreffende de wederzijdse belangen van de internationale gemeenschap als geheel; 

      2) regels voor humanitaire doeleinden; 

      3) door het Handvest van de Verenigde Naties (PBB) ingediende regels tegen overeenkomsten 

met geweld in de internationale betrekkingen. 

 8. In artikel 53 wordt het Verdrag van Wenen van het jaar 1969 in grote lijnen gezegd dat een 

rechtsstaat als cogens SAP kan worden aangemerkt als de rechtsregel door de Staten als 

internationaal rechtsstaat is goedgekeurd en Is opdringerig (dit is de dubbele toestemmings 

voorwaarde), en dan moeten de voorwaarden worden erkend en aanvaard door de samenleving van 

de staat als geheel of universeel door alle landen zonder uitzondering (het is de universaliteits 

vereiste.)  

9. Voorbeeld van cogenen SAP: VN-Handvest artikel 1, punt 55, artikel 56, artikel 62, artikel 68 en 

artikel 76 met betrekking tot mensenrechten erkenning en zelfbeschikking, en de beginselen van de 

algemene internationale verdrags wetgeving, overeenkomstig de reeds genoemde vereisten in 

Volgens Vedross en artikel 53 van het Verdrag van Wenen 1969.  

 10. Kan cogens SAP worden vervangen of gewijzigd? Het antwoord dat we kunnen geven in artikel 

53, laatste volzin, van het Verdrag van Wenen van 1969, luidt als volgt: ".... die kunnen worden 

gewijzigd door een latere algemene internationale wet met dezelfde karakter." De betekenis is: 

"cogens SAP kan alleen worden vervangen of veranderd met de norm die hetzelfde karakter heeft." 

Dus cogens SAP kan alleen worden vervangen of gewijzigd met cogens SAP ook. 

11. En hoe zit het met het lot van het oude cogens SAP? In dit geval hanteert zij een 

gemeenschappelijk rechtsbeginsel, namelijk Lex prosterior derogat Lex priori (die slechts afstand 

doet van de oude.)  

12. De verklaring van het herstel van de onafhankelijkheid van de Papoea-volk in het land van West-

Papoea over het voormalige koloniale grondgebied van het Nederlands Nieuw-Guinea (Papoea-

Nederland) in Jayapura City, 19 oktober 2011, het heeft voldaan aan het SAP van cogens, namelijk de 

norm voor mensenrechten en zelfbeschikking. Zoals vermeld in het Handvest van de Verenigde 

Naties artikel 1, lid 2, dat, "de totstandbrenging van een relatie tussen de natie is gebaseerd op het 

beginsel van gelijkheid van rechten en zelfbeschikking van de Gemeenschap, en andere passende 

maatregelen te nemen om de universele vrede te versterken".  
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13. Zo kunnen we verklaren dat de overeenkomst van New York en de follow-up ervan (de 

resultatenVN-resolutie 2504) als rechtsgrondslag voor de verdediging van West-Papoea, het 

voormalige Nederlands Nieuw-Guinea koloniale gebied, als een integraal onderdeel van de Republiek 

Indonesië is verdwenen en beëindigd. En daarom is de regering van Indonesië die op de Tanah-Air 

van West-Papoea en ook in de centrale regering in Jakarta is het tijd om niet langer enige wetgeving 

zoals vervat in de Papoea-politie informatie nummer MAK/1/IX/2019, punit 2 en 3 in alle gebieden 

van West-Papoea, voormalige koloniale grondgebied van Nederlands Nieuw-Guinea (Nederlands-

Papoea)  

14. De opening van de Grondwet van 1945 de eerste alinea bepaalt stellig dat onafhankelijkheid het 

recht van alle volkeren is en dat de bezetting van de wereld daarom moet worden afgeschaft, omdat 

deze niet in overeenstemming is met de feeën van de mensheid en het rechtvaardig. 

 15. De universele verklaring van de rechten van de mens (DUHAM), die de algemene vergadering 

van de VN op 10 december 1948 in artikel 15 heeft aangenomen, vermeldt:  

Vers 1 , Iedereen  heeft  recht op een nationaliteit;  

Vers 2, kan een willekeurige persoon niet wettelijk worden beroofd van zijn nationaliteit.  

16. We kunnen in de praktijk zeggen dat de Indonesische natie onafhankelijk is van de voormalige 

koloniale Nederlands-Indië annexeerde de Japanse regering van 1942. Terwijl de Papuërs de 

onafhankelijkheid verklaarden met een eenzijdige verklaring van 19 oktober 2011 in Jayapura Kota, 

annexeerde de voormalige koloniale Nederlandse Papoea Indonesië in 1963. Het is in hoge mate in 

overeenstemming met de principes van dekolonisatie, uti possidetis juris en rechtsopvolger van de 

staat, zodat beide landen wettelijk legaal zijn als onderwerp van het internationaal recht.  

17. Het bewijs van de nationale verklaring van Papoea was de manifestatie van de onafhankelijkheid 

van Papoea op 19 oktober 1961 van het koloniale grondgebied van het Nederlands Nieuw-Guinea in 

Holandia (Jayapura Now, een kopie van de bijgevoegde) door het Papua National Committee. Het 

werd toen door Indonesië geannexeerd in 1963, beginnend met drie commandos (TRIKORA) door IR. 

Sukarno, de eerste president van de Republiek Indonesië op 19 december 1961 op Jogyakarta. Een 

van de inhoud van Trikora is, beëindiging  van  gemaakte  Nederland Stad Papoea.  

18. Annexatie volgens de wetten van de volkeren is om het grondgebied van de staat uit te breiden 

op gewelddadige wijze (soms met traktaties). Meestal met het familie voorwendsel van een natie, 

maar ook met staats relaties of   Cultuur. Als de geannexeerde regionale regering werd uitgeschakeld 

door oorlog, werd de annexatie Debellitio (lat.) genoemd. Voorbeeld van Debellitio: Korea door                                                                                  

Japan (1910), Albanië door Italië (1939), Tsjechisch door Duitsland (1939). Als het bijgevoegde gebied 

geen status heeft (no-man) met de naam bezetting (lat.). Voorbeeld bezetting: Montenegro door 

Servië (PD I), Indonesië door Japan (1942-1945). Geciteerd uit Indonesische encyclopedia's, Special 

Edition Volume I, hal. 213.  

19. Het beleid van de Verenigde Naties (PBB) tot oprichting van West-Papoea (Nederland Nieuw-

Guinea) werd door Indonesië in 1963 geannexeerd in de lijst van niet-zelfbesturende gebieden van 

de Verenigde Naties in de lijst van toegetreden tot een andere staat of lid worden van een andere 

staat (wijziging van de laatste 8 september 2014, bijgevoegde kopie.)  

20. In de context van de historische wrijving en verschuiving van de wettelijk geldige koloniale wet  
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tijdens de Nederlandse koloniale periode, in 1951 Papua is een upgrade van haar juridische status als 

onderdeel van het Koninkrijk van Nederland in de Grondwet, evenals de Nederlandse regering en  

wetgeving met de naam Nederlands Nieuw-Guinea (Nederlands-Papoea) met 2/3 stemmen. (Lees: 

P.J. droog lever, Prof., actie vrije keuze! EN ZELFBESCHIKKING, hal. 226, copy bijgevoegd). Met de 

scheiding   van Indonesië, omdat het Indonesische volk door de proclamatie van 17 augustus 1945 

onafhankelijk is geweest van de koloniale regio Nederlands Indich (Nederlands-Indië). Indonesië kan 

dus geen integrerend deel van de Republiek Indonesië verklaren op basis van het beginsel van de 

dekolonisatie van de juris. En Papoea heeft decennia lang gevochten om onafhankelijk te worden als 

een land sinds 1961 voordat het werd aangenomen. Vervolgens na de annextie op 1 mei 1963 

gevolgd door direct geconfronteerd met de actie van de follow-up operatie door het Indonesische 

leger (ABRI/TNI Now) en de Indonesische politie (POLRI) in verschillende wachtwoorden. Het 

optreden van de TNI en de politieagenten bewees dat het bestaan van een annexatie geschil tussen 

Indonesië en Papoea, als de oorzaak van schendingen van de mensenrechten door alle inheemse 

Papoea-mensen   in verschillende soorten en vormen tot nu toe.  

De PETITUM  

Op basis van alle hierboven beschreven beschrijvingen en ook de toelichting in de routekaart van het 

Onafhankelijkheids boekje die samen met deze juridische evaluatie brief is gevoegd, heeft 

verzoekster de  rechters van het Hof van de criminele Assemblee die hebben onderzocht en vervolgd, 

om te kunnen besluiten met het eerlijke vonnis (vechten voor recht en rechtvaardigheid) als volgt: 

 1) de Indonesische regering is niet langer van toepassing op artikel 104, afdeling 106, artikel 107, en 

artikel 108 van het Wetboek van strafrecht van artikel 87, en artikel 88 van het strafwetboek zoals 

geschreven in de informatie van Papuan politie Kapolda MAK/1/IX/2019 op alle inheemse Papuans  

die zich in de federale staat West-Papoea  

2) andere wetgeving die nog steeds relevant is,  voor de cogens Juice (Human Rights norm 

bijvoorbeeld) blijft geldig tot het houden van het vreedzame territoriale conflict van de annexatie van 

de jurisdictie van de territoriale soevereiniteit tussen de NKRI en het NFRPB;  

3) om aanbevelingen te doen aan de eerbiedwaardige president van de Republiek Indonesië, om het 

onderhandelingsproces van geschillenbeslechting van de soevereiniteit van de staat op vreedzame 

wijze tussen de NKRI en het NFRPB in de nabije loop van de tijd vast te stellen en te reguleren.  

JURIDISCH ADVOCAAT: 

De aanvrager wijst een rechts advocaat aan, met een machtigingsbrief  dienst doende.                                      

Om dezejuridische Review brief te brengen en te registreren bij de griffier en andereplichten  volgens 

zijn beroep als advocaat, Coördineer en overleg te allen tijde met de verzoeker.  

Het juridische bezwaar bij deze rechterlijke toetsing behoort toe aan verzoekster en ook als 

verantwoordelijke voor de belangen van de Papoea-inheemse volkeren (MAP) voor toekomst.  

Zo'n letter van de wet, we maakten met een gevoel van verantwoordelijkheid jegens onze 

medemens en boven de Almachtige Heer, om te zorgen voor internationale vrede en veiligheid.  
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Aangemaakt  op  J a y a p u r a  op datum: 08 november 2019  

Met vriendelijke groet,  Van Verzoekers. 

  

                                                                    PRESIDENT NFRPB,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                    FORKORUS YABOISEMBUT, S. Pd. 
                                                                     Sabronyaru, Sentani, Jayapura, Papua Barat 
 

  

 Kopieën die worden ingediend bij:  

1. De eerbiedwaardige President van de Republiek Indonesië in Jakarta;                                                                 

2. Geachte. Huis van afgevaardigden van de Republiek Indonesië in Jakarta;                                                                           

3. Geachte. Hoofd van het Hooggerechtshof van de Republiek Indonesië in Jakarta. 
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  PERS CONFERENTIE  PRESIDENT  FEDERAL STATE REPUBLIEK 

WEST-PAPUA (FSRWP)  

BETREF  INDIENEN   VAN  EEN JURIDISCHE  RECHTZAAK  AAN  JURIDISCHE  

RECHTZAKEN  KANTOOR  IN JAKARTA. 

HET HOOFDPROBLEM IS,  BEZWAAR  TE MAKEN  TEGEN GEWLDADIGEN HANDELINGEN DIE  IN  DEZE 

TIJD  GEBASEERD  OP  HET  DAAD  - ARTIKEL  IN  HET STRAFWETBOEK, TE  VERDEDIGING  VAN DE 

TERRITORIALE  UITVOERING  VAN  WEST  PAPUA, HET  VOORMALIG  NEDERLANDS NIEUW  GUINEA. 

EN VERKLAREN DAT HET AKKOORD VAN NEW YORK ALS EEN VORM VAN ANNEXATIE DOOR DE 

OVEREENKOMST, MET DE FOLOW VAN DE PEPERA EN DE RESOLUTIE VAN DE ALGEMENE 

VERGADERING VAN DE VN 2504 IS VERDWENEN EN BEËINDIGD. NA DE 

ONAFHANKELIJKHEIDSVERKLARING VAN PAPUA’S, OP 19 OKTOBER 2011 IN JAYAPURA STAD OP DE 

LAATSTE DAG VAN HET DERDE PAPUA PEOPLE'S CONGRESS (KRP III). 

De annexatie volgens de wetten van de volkeren is; "Het grondgebied van het land op gewelddadige 

wijze uitbreiden, soms met traktaties." (Lees: encyclopedias Indonesia, Special Edition Volume I, blz. 

213). Zo werden de Papua’s en de vroegere koloniale gebieden van Nieuw-Guinea (Nederlands-

Papoea) op twee manieren GE ANEXEERT, eerst met het Verdrag van New York 15 augustus 1962 , 

en de tweede op  1 mei 1963, door een gewelddadige manier sinds 1964 door de Indonesische 

militaire operaties (ABRI/TNI Now) en de politie (POLRI) in verschillende  manieren   uitvoeren. Het 

gewelddadige annexatie geschil (het geschil) dat de oorzaak is van het conflict tussen de schendingen 

van de mensenrechten (HAM) in verschillende soorten en vormen, geleden door de bevolking van 

Papoea-inheemse Papuërs tot het heden.  

De belangrijkste reden is dat de eenzijdige verklaring van Papoea-onafhankelijkheid, 19 oktober 

2011, op zich heeft voldaan aan de vereisten van het gemeenschappelijk recht van de nationale 

(algemene internationale wet). En het bevat een wettelijke norm, een kwart van de norm (SAP 

Cogen), wat betekent dat de rechtsnorm die niet kan worden gewijzigd, behalve door de norm 

cogens SAP zelf. Zoals bepaald in de wet van de Republiek Indonesië nr. 24 van 2000, betreffende 

internationale verdragen, wordt artikel 18 genoemd, "het internationale Verdrag vervalt als: punt 

letter (f), opkomende nieuwe normen in het internationaal recht, en punt letter (g ), verdwijn het 

overeenkomst  object. "  

Weten  nummer 24 jaar 2000 betreffende internationale verdragen het is een vorm van ratificatie 

van het Verdrag van Wenen van het jaar 1969 met betrekking tot het recht van overeenkomst tussen 

Staten. In artikel 64 van het 1969 Verdrag van Wenen betreffende: "opkomst van nieuwe qua 

terotory  norm (cogens SAP), wat betekent opkomende nieuwe rechtsnorm die niet kan worden 

gewijzigd, zei:" als een nieuwe norm die niet kan worden gewijzigd in het internationale algemene 

recht ontstaat, dan Het bestaan van een verbond dat in strijd is met de norm, raakt verloren en 

eindigt. "  

In de nieuwe overeenkomst werden de Papuërs en het voormalige koloniale gebied van Nederlands 

Nieuw-Guinea (Papoea-Nederland) aangewezen als voorwerpen van het Verdrag, maar na de 

eenzijdige verklaring van Papoea, 19 oktober 2011 werden automatisch toegekend als juridisch 

onderwerp van Bekend als belligerent. (Lees: Damos Dumoli Agusman, SH, M.A., INTERNATIONAL  

VERDRAGSRECHT, analyse Teory  en  Praktek Indonesia, blz. 10.). Dit betekent dat het land  die strijd 

voor Erkening en overdraag van soevereiniteit .                                                                                                        

De regering van Indonesië met de in heeft gebonden aan het Verdrag van Wenen van het jaar 1969 



door de wet van de Republiek Indonesië No. 24 van 2000, dan is de New York overeenkomst met 

folow-it resultaten van Pepera en VN algemene vergadering resolutie 2504 is verdwenen en 

beëindigd.  

 Teory en praktijk Indonesië, blad. 10.). Het betekent dat het land moeite heeft om erkenning en 

overgang van soevereiniteit te krijgen.  

De regering van Indonesië met de in heeft gebonden aan het Verdrag van Wenen van het jaar 1969 

door de wet van de Republiek Indonesië No. 24 van 2000, dan is de New York overeenkomst met 

folow-it resultaten van Pepera en VN algemene vergadering resolutie 2504 is verdwenen en 

beëindigd.  

 

 Foto: President van de Federale Republiek West-Papoea  leest het  pers script dat naar het  team 

wordt gestuurd dat door het personeel is gezien.  

De gewenste Petitum in de rechterlijke toetsing in het Grondwettelijk Hof was in wezen de 

vreedzame regeling van de annexatie geschillen, evenals de erkenning en overdracht van de 

soevereiniteit van de Republiek Indonesië aan de Federale Staat West-Papoea. Als het niet kan 

worden verworpen, zal het onder de procedures van het Internationaal Gerechtshof (ICJ) in Den 

Haag, Nederlands. Natuurlijk zullen we aan bepaalde eisen voldoen, zoals de ratificatie of de 

toetreding van een bepaald internationaal recht, en verklaringen afleggen om de bevoegdheid van 

het Internationaal Gerechtshof, de VN-Veiligheidsraad en de algemene vergadering van de VN te 

erkennen en te aanvaarden. Voor naar toe gaan,moet worden voldaan aan de noodzakelijke eisen 

die zijn gebaseerd op het Handvest van de VN, artikel 2, lid 6, artikel 35, lid 2, en artikel 93 lid 2, 

verbonden  aan Statuten  International Court, wordt voorbereid. HIER, "GEEN REFERENDUM." Heel 

duidelijk!  

Overigens is Indonesië nu al lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (PBB) en een lid van 

de VN-Raad voor de mensenrechten. Opdat de secretaris-generaal van de VN Indonesië niet 

uitnodigt Om de hoorzittingen later bij te wonen. Om  problemen op telossen te aanzien  van de 

kwestie van het annexatie geschil van West-Papoea met het NFRPB, naast de Palestijnse staats 

kwesties die zeer ijverig zijn geuit door de Indonesische minister van buitenlandse zaken, Retno 

Marzudi.  

Dank!  

    

 



 

 

                            

 JAYAPURA, 12 November 2019 

PRESIDENT NFRPB,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                            FORKORUS YABOISEMBUT, S. Pd. 
                                                            Sabronyaru, Sentani, Jayapura , PAPUA .  
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POLITIEE REPUBLIEK INDONESIA 

                                               REGIO PAPUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                      OVER                                                                                

                         HANDHAVING  VAN  DE  OPENBARE  ORDE  EN VELIGHEID 

      Om de veiligheid  en  de openbare orde te handhaven, moet  de Politie-Papua het     

volgende meedelen : 

1. Ieder  een is verboden  demostratie, en toespreken  meningen  voor  de Publiek 

opinie, die kan  leiden  tot het optreden van  gewelddadigs  en van  algemeen 

voorzieningen inbrandsteken, die gevolg  kunnen  zijn  voor  de gemeenschap  

goederen.  Indien  dit  gebeurt; Brengt Dader  maatregelen  treffen  overeenkomst  in 

artikel 16 en artikel  17  van wet 9 1998 betref  on afhankelijk stampunt  voor  het 

publiek. 

2. Ieder een  en of meerderen verbonden  zijn,  verboden  om afscheiding in de 

publieke opinie te plegen of te verspreiden, en als het wordt geschonden, zal het 

strikte maatregelen en handhaving uitvoeren  inovereenkomstig artikel 83 A jo artikel 

59 § (4) letter B Wet No. 17 jaar 2013JO wet No. 16 jaar 2017 Betref met massaal met 

de bedreiging straf van 20 jaar gevangenisstraf. 

3. Ieder een is, verboden  activiteiten  die  deel  en het  grondgebied  van de  unitaire 

Republiek Indonesia  kunnen scheiden, en die een  kwaad  willige schikking  voeren  

zo  als  bepaald  in artikel  104,artikel  105, artikel 107, en artikel 108  van het 

Wetboek Strafrecht  van Jo artikel 87 en artikel  88  van  het straf weetboek. 

4. Verboden  opruien,  posten, verspreid het nieuws  en  de Onwaar en dat  kan leiden 

tot haat  en vijandigheid  tussen  medeburgers, zoals  belaald  in artikel  28 lid 2, 

artikel 45  lid (2) artikel No 11 jaar  2008  over   ITE jo artikel  45 lid 1 weetboek  van 

strafrecht. 

5. Verboden  dragen  scherpe voorwerpen, klappen voorwerp  of  andere hulpmiddelen  

die  andere kunnen schaden,  zo als bedoel  in artikel 1,lid 1, en artikel 2, lid 1, van 

het  nood rechten  nummer 12 jaar  a951, en  



6. Betrefdaders die inbreuken  plegen op  de wet en gewelddadig  optreden  die 

ongehoorzaam  zijn  aan  deze oproep, zullen de veiligheidstroepen  strike  

handelingen  en  handhaving  uitroepen  op grond  van  artikel  6,lid1 letterA, artikel  

19, artikel  20 en artikel 21  van  het  Werboek  van  strafrecht. 

 

                                                                           

                                                                                     

                                                                                                                 


