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Door de lange hyperlinks is onderstaand bericht niet helemaal leesbaar.
Je kunt het bericht ook downloaden als pdf .
Webmaster ---------------------------------------------------------- Beste mensen,
In aansluiting op onze eerder toegestuurde persberichten bijgaand nog enige links plus een
persbericht in de bijlage, namens de Samenwerkende Organisaties voor West Papua, ter
informatie.
Met hartelijke groet,
Koen J. de Jager
Stichting HAPIN
Postadres: Postbus 5038, 3502 JA Utrecht
Bezoekadres: Joseph Haydnlaan 2A, 3533 AE Utrecht
T 030-6041300
E kjdejager@casema.nl
W www.hapin.nl
Bijlage pdf. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ NPO Ned. 1 20 aug. 2019 Met
het oog op morgen
Rellen in West-Papoea na 'belediging' Indonesische vlag - Nancy Jouwe in gesprek met Wilfried
de Jong
https://www.nporadio1.nl/nos-met-het-oog-op-morgen/onderwerpen/510923-rellen-in-west-pap
oea-na-belediging-indonesische-vlag
NRC 21 aug. 2019
Indonesië stuurt versterkingen naar onrustig West-Papoea
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/21/indonesie-stuurt-versterkingen-naar-onrustig-west-papoe
a-a3970722
de Volkskrant - 21 aug. 2019
Jacht op 250 ontsnapte gevangenen in Papoea: wat is er aan de hand in de Indonesische
provincies?
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/jacht-op-250-ontsnapte-gevangenen-in-papoeawat-is-er-aan-de-hand-in-de-indonesische-provincies~bfb94266/?utm_source=VK&utm_mediu
m=email&utm_campaign=20190821%7Clunch&utm_content=Jacht%20op%20250%20ontsna
pte%20gevangenen%20in%20Papoea%3A%20wat%20is%20er%20aan%20de%20hand%20i
n%20de%20Indonesische%20provincie%3F&utm_term=98082&utm_userid=&ctm_ctid=d9de5
0ba3809a7cfedd7feb8751f3f60&ctm_ctid=d9de50ba3809a7cfedd7feb8751f3f60
NOS 21 aug. 2019
Rellen in West-Papoea na 'belediging' Indonesische vlag door studenten
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https://nos.nl/artikel/2298289-rellen-in-west-papoea-na-belediging-indonesische-vlag-door-stud
enten.html
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
de Volkskrant 19 augustus 2019
‘Racistische’ arrestaties in Indonesië wakkeren protesten van onderdrukte Papoea’s aan
Demonstranten legden de stad Manokwari plat en staken het provinciale parlement in brand.
Aanleiding was de arrestatie van 43 Papoease studenten in Soerabaja, die door politie voor
‘apen’ en ‘honden’ zouden zijn uitgemaakt.
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/racistische-arrestaties-in-indonesie-wakkeren-pr
otesten-van-onderdrukte-papoea-s-aan~b7bedb54/

RTL Nieuws 19 augustus 2019
Betogende Papoea’s steken regioparlement in brand https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenla
nd/artikel/4818721/brand-manokwari-demonstratie-protest-indonesie

NU.nl 19 augustus 2019
Onrust op Papoea na ‘racistisch’ optreden van Indonesische politie
https://www.nu.nl/buitenland/5980597/onrust-op-papoea-na-racistisch-optreden-van-indonesis
che-politie.html

De Telegraaf 19 augustus 2019
Woedende Papoea’s steken regioparlement in de hens
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1379721405/woedende-papoea-s-steken-regioparlement-in-de
-hens

Nederlands Dagblad 19 augustus 2019
Betogende Papoea’s steken regioparlement aan
https://www.nd.nl/nieuws/actueel/buitenland/betogende-papoea-s-steken-regioparlement-aan.3
528786.lynkx
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AD 19 augustus 2019
Meer dan 250 gevangenen ontsnapt tijdens protestactie in West-Papoea
https://www.ad.nl/buitenland/meer-dan-250-gevangenen-ontsnapt-tijdens-protestactie-in-westpapoea~a8ded511/
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