
1 
 

PAPOEA 2022 

Mei 

door: Theo van den Broek 

 

[1] SPECIALE AANDACHTSPUNTEN:  

 

"Transparantie wordt geëlimineerd, waarheid wordt opgeofferd, afwijkende meningen worden 

gecriminaliseerd, omdat overheidscontrole welig tiert en beschermd wordt door straffeloosheid." 

 

Zo'n conclusie is niet ver verwijderd van wat we vandaag allemaal kunnen zien, met name in Papoea. 

Een aantal instanties hebben hun bezorgdheid geuit over de aanstelling van waarnemend 

gouverneurs, regenten en burgemeesters die de lege zetels vullen tot aan de verkiezingen van 2024. 

De manier waarop de minister van Binnenlandse Zaken, Tito Karnavian, zich opstelt, wordt als 

minder transparant en zelfs tegen de wet beschouwd. Zelfs de aanbeveling van het Grondwettelijk 

Hof wordt genegeerd in het benoemingsproces. Specifiek in verband met de inauguratie van Paul 

Waterpauw als waarnemend gouverneur in Papoea rijzen er vragen gezien het feit dat hij nog steeds 

in actieve dienst is bij de politie.  

 

Het gebrek aan transparantie in het proces van een aantal beleidsmaatregelen in de afgelopen jaren 

is behoorlijk merkbaar geweest. Voor Papoea in het bijzonder heeft het hele proces van herziening 

van Otsus en het eenzijdig besluiten tot de opdeling van Papoea in nieuwe provincies zonder overleg 

met de gemeenschap of het uitdiepen van de behoefte aan verdere opdeling veel twijfels doen rijzen 

over het Besluitvormingsproces op het niveau van de centrale overheid. Daarbij komt dat de stem 

van het volk de afgelopen jaren bij herhaling is genegeerd. Bijvoorbeeld bij de bespreking van de PKP-

wet, de Omnibuswet / Wet werkgelegenheid, de Wet IKN, de Wet Otsus Deel II van de opdelingswet. 

Sterker nog, protesten van de gemeenschap worden steeds meer beschouwd als "als normaal, maar 

je hoeft je er niet druk over te maken". Protesten in Papoea worden meestal beantwoord met een 

zeer repressieve aanpak door de autoriteiten. Protesten worden met geweld ontbonden. 

Waterkanonnen en traangas worden ingezet. En mensen raken gewond, worden gearresteerd en 

vastgehouden. Met andere woorden, de stem van het volk wordt niet beschouwd als een 

mogelijkheid tot dieper inzicht in de huidige samenleving, ook in Papoea,1 zodat het beleid verre van 

gepast of accuraat is. Integendeel, men neigt meer en meer gebruik te maken van zeer ‘zeer 

twijfelachtige  informatie gegevens', zoals de resultaten van een enquête van een presidentiele 

commissie waarin staat dat 82% van de Papoea's het uitbreidingsplan van Papoea steunt. 

  

Daar bovenop worden steeds gemakkelijker afwijkende meningen meestal als 'illegaal' beoordeeld 

en vervolgens gecriminaliseerd. Misleidende informatie zoals '82% van het publiek steunt' wordt 

gebruikt om een beleid te legitimeren dat niet in twijfel mag worden getrokken of aangeklaagd. Het 

laatste zeer duidelijk voorbeeld, is een 'Narratief / presentatie van Kominda' (Regionale Informatie en 

 
1 https://en.jubi.id/papuas-democratic-space-silenced-lawmaker-calls-jokowis-regime-worse-than-sby 

https://en.jubi.id/papuas-democratic-space-silenced-lawmaker-calls-jokowis-regime-worse-than-sby
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Communicatie Instantie) dat de basis werd van de beleidsbepalingsbijeenkomst in een gezamenlijke 

bijeenkomst van de provinciale Papoea-regering met de TNI-Polri en een aantal gemeenschapsleiders 

op 9 mei. De vergadering was besloten. Transparantie wordt vermeden. In de presentatie [opgesteld 

door BIN?] die op de bijeenkomst werd gepresenteerd, werden niet alleen een aantal instellingen – 

waaronder de West Papua National Commission (KNPB), de Papuan People's Petition (PRP), de 

Papoea Raad van Kerken – als  'illegaal' verklaard, maar ook een aantal prive personen die met naam 

en toenaam werden genoemd en zonder pardon beschuldigd van het deelnemen aan 'illegale' 

activiteiten – waaronder Emanuel Gobay (LBH), Laurenzus Kadepa en John Gobay (DPRP) en Timotius 

Murib (MRP). Voorts worden de regering en al haar gelederen aangespoord om actiever te verklaren 

dat Otsus en opdeling (DOB) de verlangens zijn van en een zegen voor de bevolking van Papoea; en 

dat de protestbewegingen vanuit de gemeenschap moeten worden gestopt. Het is dus niet 

verwonderlijk dat er meer figuren opstaan die vocaal verklaren dat Papoea's uitbreiding en otsus 

nodig hebben en willen. De politiechef riep alle aanhangers van DOB-demo’s op om de acties te 

staken.  er wordt ook een serieuze poging ondernomen om een interne tweespalt te creëren binnen 

de Papoea Volksvergadering (MRP).  Een groep die zichzelf verklaarde namens MRP te spreken - 

bestaande uit 5 leden van de Papua MRP en 4 leden van de West Papua MRP, de Regenten van 

Jayapura en Sorong City, en de rector van de Cenderawasih University en de rector van de University 

of Papua – had een ontmoeting met de president om te verklaren namens MRP dat opdeling en 

Otsus de wil van het Papoea-volk is en sterk wordt ondersteund (20/5). Dit soort manipulatie is zeer 

verwerpelijk en is een actie die verdeeldheid creëert in een staatsorgaan, namelijk de MRP. De MRP 

heeft officieel verklaard dat de leden van deze groep niet door de MRP werden gestuurd en niet het 

standpunt van de MRP vertegenwoordigen. Ze zijn gegaan zonder dat de MRP-leiding het wist. De 

MRP heeft heel duidelijk haar best gedaan om de ware aspiraties van het volk te verwoorden. Eerder 

deze maand had de MRP-leiding nog een ontmoeting met de president om de bezwaren van het 

Papoea-volk tegen opdeling en otsus uit te leggen. De manipulatieve acties op dit moment – het 

beleid van Jakarta? - zijn beschamend en het is nogal verrassend dat de president deze praktijken 

niet inziet.2 

 

Criminalisering van afwijkende meningen of kritiek is de afgelopen jaren gemeengoed geworden. Het 

monddood maken van de stem van het volk, zodat er geen ruimte meer is voor het recht van iedere 

burger om vrij zijn mening te uiten, is in Papoea de standaard geworden. De regering is bereid te 

handelen zonder te luisteren naar de stem van het volk of naar een kritische geluid. Op het niveau 

van volksvertegenwoordigende instellingen zoals de Tweede Kamer is er geen 'stem van de opositie' 

meer die de discussie in dit orgaan evenwichtiger en van meer kwaliteit kan maken. Deze cruciale 

instelling heeft dus haar missie verloren om de regering te controleren en te corrigeren. Integendeel, 

de DPR RI is een middel geworden om allerlei beleid te legitimeren dat alleen tot overheersing leidt 

en dient als een middel om alleen de belangen van een bepaalde groep mensen te dienen. 

Democratie zonder 'stem van oppositie' is een contradictio in terminis. (TvdB) 

 

[2] VEILIGHEID EN ACTIES VAN TNI/POLRI en TPNPB 

[a] TNI/Polri en TPNPB acties 

 
2 https://nasional.tempo.co/read/1593638/langkah-jokowi-bahas-dob-papua-dengan-mrp-dianggap-sebagai-politik-pecah-belah [en] 

https://tirto.id/pertemuan-jokowi-mrp-dinilai-politik-jakarta-pecah-belah-papua-gsd6 [en] JUBI, uitgegeven van 25-26 mei, pp. 1-2 

https://nasional.tempo.co/read/1593638/langkah-jokowi-bahas-dob-papua-dengan-mrp-dianggap-sebagai-politik-pecah-belah
https://tirto.id/pertemuan-jokowi-mrp-dinilai-politik-jakarta-pecah-belah-papua-gsd6
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* 11 mei:  TPNPB schiet een vrachtwagenchauffeur dood in het district Gomez, Kab Puncak.  Volgens 

de beoordeling van TPNPB was de vrachtwagenchauffeur een spion van de TNI en werd hij ervan 

verdacht lid te zijn van de Kopassus.3 

* Op 13 mei : een vliegtuig werd in de lucht beschoten voor de landing in Ilaga, Kab Puncak. Het 

vliegtuig van de maatschappij Asian One keerde om.  Na dit incident keerden een aantal andere 

vluchten die op weg waren naar Ilaga terug naar waar ze vandaan kwamen.4 

* In het algemene nieuws in Indonesië is er ook een bericht dat een aantal leraren- / 

schoolfaciliteiten werden in brand gezet in Ilaga, Kab Puncak.  CNN Indonesia verklaarde dat de 

daders TPNPB / KKB waren, maar tot nu toe is  het niet duidelijk wie deze faciliteiten in brand 

gestoken hebben . 5 

 

b] nieuwe slachtoffers:  

* 1 mei: Twee soldaten werden neergeschoten in Okbibab. Ze werden neergeschoten terwijl ze een 

protestantse kerk in Okbibab, in het dorp Abmisibil, Kab Gunung Bintang, beveiligde. Beide 

slachtoffers werden naar Jayapura gebracht voor medische behandeling. 6 

* Op 11 mei : De TNI-Polri informeert dat een vrachtwagenchauffeur vermist is in het district Ilaga 

(Kab Puncak); dit werd ontdekt na het horen van geweervuur. Vervolgens kwam het nieuws naar 

buiten van een woordvoerder van TPNPB-OPM dat ze een Kopassus-lid hadden doodgeschoten die 

zich 6 maanden lang had vermomd als chauffeur bij een onderneming om de bewegingen van 

TPNPB-OPM te bespioneren. 

 

c] nieuwe troepen: 

* Op 14 mei liet de Military Command (Kodam) VI / Mulawarman 450 TNI-soldaten van de Yonif 

Raider 600 / Modang Infantry Battalion Unit vertrekken vanuit de haven van Semarang.7 

* Op 23 mei stuurde de TNI 555 soldaten van Komando en Militaire (Kodam) IV / Diponegoro 

gevechtstroepen naar Papoea. Troepen van het 405e Infanteriebataljon (Yonif/ Surya Kusuma) 

werden ook op 23 mei uitgezonden. 8 

 
[3] VLUCHTELINGEN IN PAPOEA EN DE SFEER VAN HET CONFLICTGEBIED 
Er zijn geen ontwikkelingen te melden rond dit vluchtelingenvraagstuk. (TvdB) 

 

[4] OTSUS & EXPANSION & DEVELOPMENT PATTERNS IN PAPUA 

[a] Mahfud's verklaring werd betwist: Coördinerend minister Mahfud MD verklaarde  dat de 

resultaten van een  enquête uitgevoerd door een  presidentiële commissie concludeerden dat 82% 

van de Papoea's de verdere opdeling steunde.  DPD RI-lid Filep Wamafma reageerde op de 

verklaring van Mahfud MD. "Ten eerste hopen we op openheid van de coördinerende minister over 

de onderzoeksresultaten. Over welke enquêtes en over welke instellingen gaat het," zei Filep in zijn 

 
3 https://nasional.tempo.co/read/1591840/tpnpb-opm-bertanggung-jawab-atas-penembakan-sopir-truk-dan-pesawat-di-ilaga 
4 https://nasional.tempo.co/read/1591372/airnav-sebut-4-penerbangan-sempat-terganggu-akibat-penembakan-di-ilaga-papua 

 
5 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220514144204-12-796785/kkb-bakar-perumahan-guru-di-ilaga-papua 
6 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220501161127-20-792115/anggota-tni-polri-tertembak-saat-jaga-gereja-papua 
7 https://www.jpnn.com/news/450-prajurit-tni-dikirim-ke-papua-jenderal-menyampaikan-pesan-lihat-itu 
8 https://www.viva.co.id/militer/militer-indonesia/1477494-banteng-loreng-ke-papua-mayjen-tni-widi-jangan-ada-korban-jiwa 

https://nasional.tempo.co/read/1591840/tpnpb-opm-bertanggung-jawab-atas-penembakan-sopir-truk-dan-pesawat-di-ilaga
https://nasional.tempo.co/read/1591372/airnav-sebut-4-penerbangan-sempat-terganggu-akibat-penembakan-di-ilaga-papua
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220514144204-12-796785/kkb-bakar-perumahan-guru-di-ilaga-papua
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220501161127-20-792115/anggota-tni-polri-tertembak-saat-jaga-gereja-papua
https://www.jpnn.com/news/450-prajurit-tni-dikirim-ke-papua-jenderal-menyampaikan-pesan-lihat-itu
https://www.viva.co.id/militer/militer-indonesia/1477494-banteng-loreng-ke-papua-mayjen-tni-widi-jangan-ada-korban-jiwa
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verklaring, zaterdag (30/4). Filep vervolgde dat de publicatie van de enquête een startpunt zou 

kunnen zijn om de waarheid ter plekke te bekijken. Bovendien zijn volgens hem de voor- en nadelen 

van opdeling duidelijk zichtbaar in de gemeenschap. Ten slotte stelde hij voor dat er een referendum 

zou moeten komen over deze kwestie van opdeling. Op die manier wordt alles transparanter en 

duidelijker.9 

 

[b] het is noodzakelijk om de resultaten van een verdere opdeling in Papoea in het verleden te 

evalueren: een van de ijkpunten voor succesvolle opdeling is: in hoeverre is zo’n nieuw bestuurlijk 

gebied in staat om het lokale inkomen op eigen kracht te verhogen? Het blijkt dat minstens 60% van 

het vroegere opdelingsgebied in Papoea niet in staat is om de lokale inkomsten te verhogen. Zodat 

het beter is om terug te keren naar de oorspronkelijke verdeling. Het is belangrijk om de woorden 

van het voormalige hoofd van het Regionaal Ontwikkelingsplanningsbureau (Bappeda), John 

Boekorsjom, te onthouden: "hoe kan welzijn worden bereikt als de nieuwe regio niet in staat is om 

zijn lokale inkomsten te verhogen?" Als je dat niet kunt, "moeten gebieden die afhankelijk zijn van 

externe financiële hulp worden teruggegeven aan hun moedergebied". Het is dus zeer noodzakelijk 

om het concrete succes van de resultaten van de opdeling in het verleden in Papoea te evalueren, 

voordat er weer opnieuw opgedeeld wordt. Boekorsjom, docent aan het 'Institute of Domestic 

Government Science', merkte ook op dat  het ministerie van Binnenlandse Zaken na het instellen van 

een Moratorium op Regionale Expansie tot nu toe zijn evaluatie niet heeft afgerond met het 

ontwikkelen van een 'groen concept' voor toekomstige uitbreiding. 10 

Deze notitie is van groot belang gezien het feit dat het moratorium op uitbreiding nog steeds van 

kracht is. Het moratorium werd in 2014 ingesteld omdat uit de evaluatie van de opdeling in heel 

Indonesië bleek dat slechts 27% succesvol was; 73% mislukte! Dus, voordat je een nieuwe opdeling 

houdt, moet je een nieuw uitbreidingsconcept ontwikkelen waarbij je leert van ervaringen uit het 

verleden. (TvdB) 

 

[c] heroverweeg het opdelingsplan:  Dat concludeert een onderzoeker van de Universiteit van 

Papoea, Agus Sumule. Hij concludeerde dat het geloof dat verdere opdeling de ontwikkeling en het 

welzijn van allen gelijk zal trekken, een zeer fragiele wetenschappelijke basis heeft. Deze conclusie is 

gebaseerd op een beschrijving van de haalbaarheid van het opdelingsplan vanuit het oogpunt van de 

Human Development Index (HDI). De HDI besteedt aandacht aan drie hoofdelementen: [1] 

levensduur,[2] kennis en [3] levensstandaard. Hij schetst de huidige status van HDI in elke regio die 

men nu wil opdelen. Uit de gegevens wordt duidelijk dat in de overgrote meerderheid van de  

gebieden die men wil opdelen het HDI-niveau helemaal niet ondersteunend is, omdat het te 

minimaal / laag is. Met name het element 'kennis' (de duur van het onderwijs van de gemiddelde 

burger in het gebied) laat niet toe dat zij actieve deelnemers worden (kunnen werken) in het proces 

van de ontwikkeling van een nieuwe autonome regio (DOB). Dit is vooral het geval in gebieden waar 

inheemse Papoea's (OAP) de overgrote meerderheid vormen.  Dus zullen ze (OAP) natuurlijk  verder 

worden gemarginaliseerd.  Het wordt ook duidelijk dat op deze manier geen inkomsten / fondsen 

worden gegenereerd die nodig zijn voor hun welzijn, en dus zullen ze blijvend afhankelijk zijn van 

fondsen van de overheid alleen.  Volgens Sumule "worden er in het wetsvoorstel van de nieuwe 

 
9 https://nasional.sindonews.com/read/758637/12/mahfud-md-sebut-mayoritas-sepakat-pemekaran-senator-papua-barat-usulkan-

referendum-1651295062 
10 https://en.jubi.id/low-locally-generated-incomes-say-papua-expansion-needs-evaluation-not-more-expansion/ 

https://nasional.sindonews.com/read/758637/12/mahfud-md-sebut-mayoritas-sepakat-pemekaran-senator-papua-barat-usulkan-referendum-1651295062
https://nasional.sindonews.com/read/758637/12/mahfud-md-sebut-mayoritas-sepakat-pemekaran-senator-papua-barat-usulkan-referendum-1651295062
https://en.jubi.id/low-locally-generated-incomes-say-papua-expansion-needs-evaluation-not-more-expansion/
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provincies helemaal geen extra bedragen uitgewerkt om de ontwikkeling van de nieuwe provincies 

te versnellen".  Een van de andere sleutels tot succes is de verbetering van goed bestuur.  Volgens 

de beoordeling van Sumule "is er geen garantie dat goed bestuur zal worden gecreëerd door de 

uitbreiding van DOB". De belangrijkste conclusie van deze wetenschappelijke beschrijving: 

"Heroverweeg het opdelingsplan!"11 

 

[d] PRP-organisator van de demo op 10 mei 2022:  Informatie over de achtergrond van de 

organisatie van deze demo werd uitgelegd door de woordvoerder  van de Papuan People's Petition 

(PRP), Jefry Wenda in een gefilmde boodschap (https://youtu.be/xgaCV2VVvyc ).  

De belangrijkste achtergrond is de decennia lange ervaring dat systematisch en structureel inheemse 

Papoea's niet betrokken worden bij de besluitvorming die hun leven en politieke status bepaalt. Deze 

ervaring gaat niet alleen over de integratie van Papoea in de Republiek Indonesië (Akkoord van New 

York, 15 augustus 1962; Verdrag van Rome, 30 september 1962; Overdracht van zijn regering aan 

Indonesië, 1 mei 1963; Mijnbouw exploitatievergunning overeenkomst met PT Freeport, 7 april 1967;  

Pepera referendum 1969), maar ook over het heden (2022) zoals blijkt uit de besluitvorming van 

Otsus zowel Volume I als Volume II en opdelingsplan. De afwijzing van de Otsus door PRP kreeg de 

steun van 122 organisaties en 718.179 persoonlijke handtekeningen van Papoea's.  

Het is dus noodzakelijk om opnieuw echt te protesteren bij de regering dat voor inheemse Papoea's 

het ontzeggen van deelname onaanvaardbaar 

is. Dat recht is van vitaal belang en essentieel 

bij het oplossen van alle problemen. Niet alleen 

werden de inheemse volkeren uitgenodigd om 

deel te nemen aan deze demonstratie. Ook 

niet-Papoea-belangenbehartigers en 

organisaties zoals de raad van Kerken worden 

uitgenodigd de straat op te gaan. Gehoopt 

wordt op een vreedzaam en waardig 

massaprotest. Het recht op vreedzame en 

waardige meningsuiting is wettelijk 

gewaarborgd in de  grondwet van Indonesië 

van 1945, zodat dat recht niet door de 

autoriteiten kan worden ontzegd. De 

autoriteiten zijn op de hoogte gebracht van dit 

actieplan en worden eigenlijk verwacht dat ze helpen bij het ordelijk laten verlopen van de 

demonstratie.  De Papuan People's Petition (PRP) nodigt alle Papoea's uit om deel te nemen aan 

protesten gericht op het verwerpen van zowel Otsus als verdere opdeling [zie noot aan het begin van 

dit rapport]. De verwachting is dat deze demonstratie gelijktijdig zal worden gehouden op 

verschillende plaatsen in Papoea (Jayapura, Manokwari, Sorong, Kaiman, Yahukimo, Jayawijaya, 

Dogiyai) en buiten Papua (Java, Bali, Makassar). 12 (TvdB) 

Vervolgens: 

 
11Voor meer informatie moet je de presentatie van Agus Sumule zien, gedateerd 22 mei 2022 aan de Universiteit van Papoea in 

Manokwari. De presentatie was getiteld "New provinces and challenges of improving the quality of indigenous Papuan human resources".  
Onze digitale referenties niet. Maar meneer Sumule kan per e-mail worden gecontacteerd agussumule@gmail.com 
12 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220511092523-20-795332/kenapa-orang-papua-menolak-otsus-dan-pemekaran-wilayah-

dob 

https://youtu.be/xgaCV2VVvyc
mailto:agussumule@gmail.com
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220511092523-20-795332/kenapa-orang-papua-menolak-otsus-dan-pemekaran-wilayah-dob
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220511092523-20-795332/kenapa-orang-papua-menolak-otsus-dan-pemekaran-wilayah-dob
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De politie van Jayapura gaf te horen dat deze demonstratie geen toestemming kreeg en met geweld 

uiteen zou worden uiteen gedreven. 13 Dit is een heel andere houding dan de politie in Jayawijaya en 

in de provincie West-Papoea. Door de politie in Jayawijaya is deze actie toegestaan en zal strikt 

worden begeleid. Er werd een voorbereidende coördinatie tussen de organisatoren en de politie 

gehouden. 14 Ook in West-Papoea verzocht de politie om de actie op een ordelijke en niet-hinderlijke 

manier uit te voeren, zodat andere burgers zich niet geprovoceerd voelen. 15 Door de verschillende 

houdingen van de politie waren ook de resultaten van de demo’s anders. In Jayapura werd de demo 

vanaf het beginpunt geconfronteerd met het apparaat en werd men gedwongen zich te verspreiden. 

Waterkanonnen en traangas werden ingezet, terwijl een aantal deelnemers werd geschopt en 

geslagen. Ten minste 17 deelnemers liepen aanzienlijke verwondingen op. Men vermeldt ook 

verwondingen als gevolg van het schieten met rubber kogels. 16 Zeven mensen werden gearresteerd 

en aangehouden voor verhoor. Gearresteerd werden: Jefry Wenda, PRP-woordvoerder; Nesta 

Suhuniap, woordvoerder van het KNPB hoofdbureau; Omizon Balingga, Hoofd Diplomatieke afdeling 

van KNPB Pusat; Iman Kogoya, lid van de Centrale KNPB; Marten Mamggaprouw, algemeen 

secretaris van WPNA; Esther Haluk, vrouwenactiviste en Bintang Boma, lid van de KNPB. Ze werden 

in verhoor vergezeld door een team van advocaten van de Papoea Mensenrechtencoalitie. Na 24 uur 

(volgens de wet is het maar toegestaan om iemand 1x24 uur vast te houden) werden de laatste drie 

vrijgelaten omwille van de wet. Er zij ook op gewezen dat de arrestatie van deze activisten door een 

aantal mensenrechtenactivisten scherp werd veroordeeld; zowel de wijze van aanhouding op het 

KontraS-kantoor (in Waena) als de basis voor de arrestatie werden beoordeeld en beschouwd als 

niet voldoend aan redelijke normen. 17 

In tegenstelling tot de repressieve acties van de politie in Jayapura laten de demonstraties op 

verschillende andere plaatsen zien dat de demonstraties vrij netjes en ordelijk en zonder significante 

gewelddadige incidenten kunnen worden uitgevoerd (Dogiyai, Jayawijaya, Sorong, Manokwari). De 

aanpak in Jayapura kenmerkte zich door een systematische en gestructureerde repressieve aanpak, 

die door hogere politiefunctionarissen bleek te worden ondersteund/bevolen. 18 

 

[e] de werving van ambtenaren om de DOB te vullen is begonnen: 'Jakarta's' onverschilligheid voor 

de protesten en afwijzing van DOB werd heel duidelijk in het nieuws van de minister voor het gebruik 

van het Staatsapparaat en Bureaucratische Hervorming (MenpanRB), Tjahjo Kuwolo. Hij gaf 

opdracht om de selectie van ambtenaren voor inheemse Papoea's onmiddellijk uit te voeren. Ze 

worden geplaatst in de drie kandidaat provincies in Papoea, en op verschillende ministeries. Deze 

kortetermijntaak is in overeenstemming met de instructies van president Jokowi en moet in 2022 

worden voltooid.19 

 

 
13 https://papuainside.com/polresta-jayapura-kota-tidak-ijinkan-demo-10-mei/ 
14 https://papuainside.com/polres-jayawijaya-siap-kawal-ketat-demo-tolak-dob-di-wamena-10-mei/ 
15 https://nasional.tempo.co/read/1590032/polda-papua-barat-imbau-warga-tak-terprovokasi-rencana-demo-tolak-dob 
16 VID-20220512-WA0004.mp4 [dan]  https://youtu.be/N61roxWfAUg 
17 https://nasional.tempo.co/read/1590679/amnesty-kecam-penangkapan-aktivis-penolak-dob-di-papua  [en]  

https://nasional.tempo.co/read/1590886/kontras-kecam-penangkapan-7-aktivis-penolak-dob-papua  [en]  

https://news.okezone.com/read/2022/05/10/340/2591562/papua-mencekam-bentrok-ribuan-warga-dengan-brimob-karena-penolakan-

daerah-otonomi-baru 

18 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220511160247-20-795569/kontras-negara-tak-andal-tangani-kritik-isu-papua 
19 https://nasional.kompas.com/read/2022/05/09/14565351/kemenpan-rb-segera-buka-seleksi-pegawai-khusus-orang-papua-untuk-

ditempatkan 

https://papuainside.com/polresta-jayapura-kota-tidak-ijinkan-demo-10-mei/
https://papuainside.com/polres-jayawijaya-siap-kawal-ketat-demo-tolak-dob-di-wamena-10-mei/
https://nasional.tempo.co/read/1590032/polda-papua-barat-imbau-warga-tak-terprovokasi-rencana-demo-tolak-dob
https://youtu.be/N61roxWfAUg
https://nasional.tempo.co/read/1590679/amnesty-kecam-penangkapan-aktivis-penolak-dob-di-papua
https://nasional.tempo.co/read/1590886/kontras-kecam-penangkapan-7-aktivis-penolak-dob-papua
https://news.okezone.com/read/2022/05/10/340/2591562/papua-mencekam-bentrok-ribuan-warga-dengan-brimob-karena-penolakan-daerah-otonomi-baru
https://news.okezone.com/read/2022/05/10/340/2591562/papua-mencekam-bentrok-ribuan-warga-dengan-brimob-karena-penolakan-daerah-otonomi-baru
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220511160247-20-795569/kontras-negara-tak-andal-tangani-kritik-isu-papua
https://nasional.kompas.com/read/2022/05/09/14565351/kemenpan-rb-segera-buka-seleksi-pegawai-khusus-orang-papua-untuk-ditempatkan
https://nasional.kompas.com/read/2022/05/09/14565351/kemenpan-rb-segera-buka-seleksi-pegawai-khusus-orang-papua-untuk-ditempatkan
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f] andere activiteiten:  

11 mei: bijeenkomsten in het Paniai gebied; het verwerpen van de oprichting van een nieuwe 

provincie. 

13 mei: het Gezamenlijk Secretariaat PRP van Jabodetabek en Front Rakyat Indonesia voor West 

Papua (FRI-WP) protesteren in Jakarta om Otsus en opdeling af te wijzen.20 

14 mei: De Adat Raad van Papoea (DAP) – in de versie van de Grote Conferentie van Inheemse 

Papoea's – vraagt om de opdeling in Papoea te stoppen.  

16 mei: Protesten van het maatschappelijk middenveld van de Yapen- en Serui-eilanden verwerpen 

de opdeling van hun grondgebied  

16 mei: Papua's Centraal Gebergte Regenten Associatie stemt ermee in om opdeling te 

ondersteunen 21 

17 mei: Deiyai Regionale DPR-leider legt aspiraties om DOB-Otsus te verwerpen voor aan het 

provinciale Papoea-parlement 22 

20 mei: Een groep namens MRP Papua ontmoet president Jokowi om DOB te steunen. Het hoofd van 

MRP Papua legt uit dat deze groep de MRP niet vertegenwoordigt en op weg is gegaan zonder dat 

de MRP er weet van had. 

 

[g] "Bestrijd de stroom van protesten": De president vroeg het Huis van Afgevaardigden om te 

beginnen met het bespreken van de verdere opdeling van Papoea: de Papoea Volksvergadering 

(MRP) betreurde de stap van de Indonesische president Joko Widodo om een presidentiële brief naar 

het Huis van Afgevaardigden te sturen  over drie ontwerpwetten voor  de Nieuwe Autonome Regio’s 

(DOB) / opdeling van het grondgebied in Papoea.  Een van de redenen, de wettelijke basis voor de 

uitbreiding is wet nr. 2 van 2021 betreffende bijzondere autonomie (Otsus) die sinds vorig jaar nog 

legaal substantieel wordt getoetst bij het Grondwettelijk Hof. "Meneer president Jokowi moet het 

juridische proces respecteren dat de MRP voert bij het Grondwettelijk Hof. Dit moet door iedereen 

worden gerespecteerd. Niet te snel met uw brief, president.", vertelde MRP-voorzitter Timothy 

Murib aan Kompas.com, dinsdagochtend (24-05-2022). "Waar is het gezond verstand gebleven? Dus 

ik hoop dat de uitvoerende en wetgevende partijen dit willen overwegen en willen wachten op 

rechtszekerheid (uitspraak van de juridical review van de Otsus wet). Pas daarna kan de verdere 

legale processing van de herindeling in het Nationale Parlement op gang gezet worden", zei hij.23 

 

[5] RECHTSVRAAG/RECHTVAARDIGHEID. 

[a]  Herdenking van de integratie van Papoea in de Republiek Indonesië: Solidariteit van het volk 
van Papoea Sorong Raya hield een bijeenkomst ter herdenking van de dag van de annexatie van 
Papoea door het Indonesische Rijk  59 jaar geleden, namelijk 1 mei 1963 - 1 mei 2022. Al 59 jaar  is  
het volk van Papoea geannexeerd; er is geen toekomst binnen de NKRI, de democratische ruimte 
wordt tot zwijgen gebracht, grove schendingen van de mensenrechten vinden plaats, de natuurlijke 
rijkdommen worden in beslag genomen door Indonesië.  Bij deze actie werden 2 eisen ingediend: 
1. Dring er bij de regeringen van  Indonesie, Amerika en Nederland en bij de Verenigde Naties op aan 
de politieke rechten te herstellen van het Papoea-volk die hun met geweld ontnomen zijn, zonder 
het Papoea-volk te betrekken bij de Amerika-overeenkomst, New York-overeenkomst  van 1962. Dat 

 
20 https://pembebasan.org/aksi-tolak-daerah-otonomi-baru-dan-otsus-papua 
21 JUBI, uitgegeven 17-18 mei, p. 21 
22 JUBI, uitgegeven 17-18 mei, p. 21 
23 https://nasional.kompas.com/read/2022/05/24/09261081/pemerintah-kirim-surpres-pemekaran-papua-ke-dpr-mrp-akal-sehatnya-di-

mana 

https://pembebasan.org/aksi-tolak-daerah-otonomi-baru-dan-otsus-papua
https://nasional.kompas.com/read/2022/05/24/09261081/pemerintah-kirim-surpres-pemekaran-papua-ke-dpr-mrp-akal-sehatnya-di-mana
https://nasional.kompas.com/read/2022/05/24/09261081/pemerintah-kirim-surpres-pemekaran-papua-ke-dpr-mrp-akal-sehatnya-di-mana
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vormt nu de basis van de catastrofe voor de bevolking van  West Papua sinds 1 Mei 1963 tot nu.  
2. Trek organieke en niet-organieke  militaire eenheden terug uit het hele land van Papoea.24 
 

[b] vakbonden weer in actie: 1 mei was niet alleen de verjaardag van de annexatie van Papoea in de 

Republiek Indonesië, maar ook de Internationale Dag van de Arbeid.  In dat kader heeft de 

Indonesische vakbondsvereniging (Aspek) tijdens haar actie speciale aandacht besteed aan vijf eisen; 

namelijk: [1] de intrekking van de wet op het scheppen van banen; [2] terugtrekking van het 

eenzijdig beleid betreffende ontslagen; [3] stop het muilkorven van vakbonden [vrijheid van 

vereniging in veel bedrijven is nog ver van ideaal]; [4] verwerping van de herziening van wet 21 van 

2000 betreffende vakbonden; en [5] de prijs van basisbehoeften moeten omlaag [de kosten van 

levensonderhoud worden steeds hoger].25 

 

[c] mishandeling van bewoners door de houthandel: Op 2 mei, rond 18.00 uur, patrouilleerden 

maar liefst 17 inwoners van het dorp Oyengsi, Nimbokran District, Jayapura Regency, in het 

gebruikelijke bosgebied van de fam Bu. Ze vonden 

ongeveer 300 omgehakte bomen, waaronder bomen 

die al in balken waren gezaagd. Er waren vijf (5) 

arbeiders kampen met kettingzagen en motoren om 

het hout uit het bos te trekken. Het kappen en 

afvoeren van het hout wordt uitgevoerd door 

mensen zonder toestemming van inheemse 

boseigenaren en zonder toestemming van de 

overheid. Het is dus illegale houtkap voor 

commerciele doeleinden. De bewoners riepen een 

van de vermeende daders, maar die rende weg van 

de locatie. Toen de bewoners buiten de locatie 

patrouilleerden, werden ze geconfronteerd met de 

daders, samen ongeveer 50 mensen, in het dorp 

Sentosa, gewapend met verschillende 

gereedschappen en scherpe voorwerpen. Er ontstond 

een confrontatie en Yohan Bay, Luke Bay en Yunus 

Yapsenang liepen verwondingen op. De slachtoffers van dit geweld, vergezeld door de Namblong 

Indigenous Women’s Organization, meldden dit incident aan de Jayapura Resort Police Chief 

(Kapolres) (3/5).26 

De vraag die opkomt: hoe is het mogelijk dat zoveel arbeiders illegaal kunnen handelen in de bossen 

in Jayapura Regency? Wie beschermt wie?  

[In verband met het bovenstaande is het ook interessant om te lezen over de arrestatie van een politieagent die 

in de loop der jaren steeds rijker werd omdat hij illegale goudwinningsplaats in Kalimantan bezat. 27 ] (TvdB) 

 

[d] het lot van duizenden arbeiders die betrokken waren bij de staking in Freeport: dit is al enkele 

jaren aan de gang. In 2017 hielden 8.300 PT Freeport-arbeiders in Papoea een staking. Dit was een 

 
24 http://www.papuaspirit.com/2022/05/solidaritas-rakyat-papua-sorong-raya.html 
25 https://nasional.tempo.co/read/1587812/may-day-2022-buruh-desak-pembatalan-uu-ciptaker-dan-turunkah-harga 
26 Meldbrief genummerd: STPL/281/IV/2022/Papua/Res Jayapura/ op dinsdag 3 mei 2022 om: 18.50 Wit. 
27 https://www.tvonenews.com/channel/news/65512-polda-kaltara-tangkap-bripda-h-oknum-polisi-jadi-bos-tambang-emas-ilegal 

http://www.papuaspirit.com/2022/05/solidaritas-rakyat-papua-sorong-raya.html
https://nasional.tempo.co/read/1587812/may-day-2022-buruh-desak-pembatalan-uu-ciptaker-dan-turunkah-harga
https://www.tvonenews.com/channel/news/65512-polda-kaltara-tangkap-bripda-h-oknum-polisi-jadi-bos-tambang-emas-ilegal
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protest tegen een aantal elementen van het beleid van PT Freeport in die tijd. Door dit 

goudmijnbedrijf in Papoea werden ze vervolgens allemaal ontslagen (beëindiging van het 

dienstverband). Hoewel ze hiertegen protesteerden en hun rechten opeisten (o.a. salaris en 

ontslagvergoeding), bleek dat het protest de afgelopen 5 jaar nooit redelijk werd opgelost. 

Ondertussen stierven meer dan 100 arbeiders aan een depressie vanwege hun lot. De regering heeft 

nagelaten schikkingsstappen te ondernemen. "Nu zijn er al 111 doden. Vanmorgen hoorde ik dat er 

thuis weer iemand was overleden, al in ontbinding. Hij was een van de stakers. Hij was niet ziek, 

maar depressief. Wie zou het niet worden? Al vijf jaar krijgen mensen hun rechten niet van het 

bedrijf. Ook dit probleem blijkt de overheid niet op te lossen. In dit geval de centrale regering", zei 

Aser Gobay, een van de leiders van de stakingsactie van 1 mei 2017 (6/5). 28Jokowi wordt 

aangespoord om stappen te ondernemen om deze kwestie op te lossen. Onder andere een brief met 

een aantal aanbevelingen van Komnas HAM uit 2018 kan als handvat worden gebruikt. 

 

[e] LBH's kantoor in Jayapura aangevallen: op de ochtend van 9 mei werd het kantoor van LBH 

(Rechtsbijstand Stichting) in Jayapura aangevallen door een onbekende persoon. De eerste indruk is 

dat er een 'Molotovcocktail' is gebruikt. Eén motorfiets in de kantoorgarage is helemaal verbrand, 

terwijl de verspreiding van het vuur nog voorkomen kon worden door LBH-medewerkers en buren 

die het vuur wisten te stoppen. Het is waarschijnlijk dat er een link is met de rol van LBH bij de 

behandeling van een aantal gevallen van mensenrechtenschendingen. Aanvallen op 

mensenrechtenverdedigers zijn heden ten dage niet nieuw - denk maar aan de aanval op het 

kantoor van LBH in Yogya en de recente bedreigingen tegen LBH Bali en LBH in Jakarta.  Er is sprake 

van een toenemend aantal bedreigingen en aanvallen.29 

 

[f] Zeven personen die de Morning Star-vlag hebben gehesen, beschuldigd van landsverraad: het 

verraadartikel wordt het ‘ wapen bij uitstek' voor wetshandhavers om te gebruiken bij het 

‘oppakken’ en onderdrukken van de democratische aspiraties onder de Papoea’s.  Momenteel 

worden zeven politieke activisten die de Morning Star-vlag  in Jayapura hesen - 1 december 2021 - 

beschuldigd van landsverraad. 30 

 

[g] Het proces van Victor Yeimo gaat door : op 18 mei werd het proces met betrekking tot de zaak 

Victor Yeimo hervat.  

 

[h] een reeks branden in Dogiyai: gedurende de hele maand Mei waren er een reeks branden 

(huizen, kiosken, kantoren, openbare voorzieningen) in de regio Dogiyai. Ongeveer 100 mensen, met 

name vrouwen en kinderen, zijn sinds zondagavond gevlucht naar de TNI-Polri-posten daar, nadat 

hun huizen en winkeltjes in brand waren gestoken. Deze reeks gebeurtenissen is al aan de gang sinds 

een menigte Dogiyai-mensen protesteerde tegen otsus en opdeling. En uiteindelijk protesteerde de 

gemeenschap tegen de actie van de Papoea-politiechef  die had besloten een aantal nieuwe 

politieposten te bouwen, alsof de nieuwe provincie al een feit is. Ondanks alle ellende en materiële 

schade veroorzaakt door deze brandstichting,  is het ook verontrustend  dat de politie tot nu toe de 

identiteit van de daders niet heeft onthuld.  Dus is er een groeiende overtuiging in de gemeenschap 

 
28 https://www.suara.com/news/2022/05/08/110917/cerita-8300-buruh-freeport-lima-tahun-mogok-kerja-100-lebih-pekerja-tewas-

karena-depresi 
29 https://www.jpnn.com/news/kantor-lbh-papua-diduga-dilempari-bom-molotov-motor-dan-mobil-hangus-terbakar 
30 JUBI, uitgegeven 17-18 mei, pp. 1-2 

https://www.suara.com/news/2022/05/08/110917/cerita-8300-buruh-freeport-lima-tahun-mogok-kerja-100-lebih-pekerja-tewas-karena-depresi
https://www.suara.com/news/2022/05/08/110917/cerita-8300-buruh-freeport-lima-tahun-mogok-kerja-100-lebih-pekerja-tewas-karena-depresi
https://www.jpnn.com/news/kantor-lbh-papua-diduga-dilempari-bom-molotov-motor-dan-mobil-hangus-terbakar
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dat dit alles is gepland door het veiligheidsapparaat zelf, waarmee het een onveilige situatie creeert.  

Het West Papua National Committee (KNPB) Dogiyai ontkende beschuldigingen van de politie dat 

het in brand steken van een aantal winkeltjes en huizen van mensen in het regentschap Dogiyai in de 

nacht van zondag op maandag werd uitgevoerd door lokale bewoners.  KNPB Dogiyai vermoedt 

eigenlijk dat de autoriteiten bij het incident betrokken waren. Ook het Secretariaat van KNPB Dogiyai 

brandde maandag (23/5) af. Papoea-parlementslid Laurenzus Kadepa heeft er bij de politie op 

aangedrongen de identiteit van de daders bekend te maken. "De veiligheidsdiensten (politie) 

moeten de oorzaak van de brand achterhalen...  zodat er geen polemieken in de gemeenschap 

worden veroorzaakt ", aldus Kadepa. Ondertussen stuurde de Papoea-politiechef een peloton politie 

uit Nabire en een Brimob-eenheid ter ondersteuning naar Dogiyai (24/5). 31 

 

[6] ONDERWIJS, GEZONDHEID EN ECONOMIE VAN DE MENSEN IN PAPOEA. 

[a] tien OAP-studenten studeerden af aan de Corban-universiteit in Amerika: te midden van alle 

moeilijkheden die Papoea-studenten die in het buitenland studeren, ervaren, is er ook bemoedigend 

nieuws. 10 studenten hebben hun studie afgerond aan een universiteit in Amerika. 32 

 

[b] het loon van honoraire leerkrachten wordt niet betaald: een verhaal uit het Sterren-gebergte 

over het onderwijs, speciaal over de leerkrachten. Juf Natalia: "Ons loon over de maanden augustus 

tot en met december 2021 is tot op de dag van vandaag niet uitbetaald. Dat betekent dat we tot en 

met april 2022 al 10 maanden ons loon niet hebben ontvangen. Iedere keer weer gaan we naar het 

kantoor van de Onderwijsdienst, maar hun antwoord is steeds weer dat ze eraan bezig zijn. Wij 

zitten we in het veld, we zitten elke dag op school." Dit soort problemen spelen niet alleen in het 

Sterrengebergte; ook in de provincie West Papoea klagen en protesteren  de leraren.33 

 

[7] MILIEU, ONTBOSSING, PLANTAGE-INDUSTRIE 

[a]  Food estate programma voor wie?  in ons rapport van april hebben we aandacht gevraagd voor 

de impact van de uitvoering van het 'food estate program' van de rijksoverheid. Ondertussen is een 

rapport over hetzelfde gepubliceerd door TAPOL (UK) tezamen met AwasMIFEE, waar aan een aantal 

elementen van de impact ervan aandacht wordt besteed. Gezien de eerdere plannen en huidige 

plannen voor zover die bekend zijn,  zal het food estate program ecologische vernietiging 

veroorzaken en de inheemse Papoeapopulatie verder marginaliseren. Het rapport wijst ook op 

ernstige tekortkomingen vanaf het begin in dit plan met desastreuse gevolgen, met name het 

afzwakken van regelgeving ter bescherming van het milieu, houtkap van primaire bossen en 

drainage van moerassen, landroof en de kans voor onherstelbare schade aan inheemse culturen in 

Papoea. 34  

 

[8] NAAR HET "LAND VAN VREDE" 

 
31 JUBI. Nummer 25-26 mei 2022, p. 3 
32 https://jubi.id/headline/2022/10-mahasiswa-papua-wisuda-di-universitas-corban-amerika/ 
33 https://fransiskanpapua.org/2022/05/18/ibu-guru-natalia-sudah-sepuluh-bulan-honor-kami-belum-dibayar/   [en]   

https://www.tvonenews.com/daerah/regional/41473-ratusan-guru-di-papua-barat-mogok-mengajar-akibat-gaji-3-bulan-tak-kunjung-
dibayar 
 
34 JUBI, uitgegeven van 9-10 mei, p. 8 

https://jubi.id/headline/2022/10-mahasiswa-papua-wisuda-di-universitas-corban-amerika/
https://fransiskanpapua.org/2022/05/18/ibu-guru-natalia-sudah-sepuluh-bulan-honor-kami-belum-dibayar/
https://www.tvonenews.com/daerah/regional/41473-ratusan-guru-di-papua-barat-mogok-mengajar-akibat-gaji-3-bulan-tak-kunjung-dibayar
https://www.tvonenews.com/daerah/regional/41473-ratusan-guru-di-papua-barat-mogok-mengajar-akibat-gaji-3-bulan-tak-kunjung-dibayar
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[a] DAP beoordeelt: de regering is bang voor dialoog: De Papuan Customary Council (DAP) – de 

versie van de Grote Conferentie van Inheemse Papoea's – beoordeelt dat Indonesië bang is voor 

dialoog (14/5). DAP-voorzitter Yan Pieter Yarangga verklaarde dat "de regering op geen enkele 

manier de moed heeft getoond door aan te dringen op een oplossing van alle problemen in Papoea 

via dialoog". Volgens hem wil het kabinet alleen in gesprek met partijen die de wensen van de 

rijksoverheid willen volgen. Dit is ook terug te zien in de door de rijksoverheid gestimuleerde aanpak 

van het vraagstuk over verdere opdeling. De centrale overheid is alleen in gesprek met lokale 

politieke elites die de verdere opdeling van Papoea willen.  Hij benadrukte dat de wortel van het 

Papoea-probleem alleen kan worden opgelost door een vreedzame dialoog met alle partijen die met 

de problemen te maken hebben. Een inheemse gemeenschapsleider uit Nabire, Herman Sayori, 

stelde dat inheemse volkeren in Papoea naar vrede in het land Papoea verlangen. "We missen 

allemaal de veiligheid, we verlangen allemaal naar rust. Laten we niet allemaal in een onveilige 

situatie terecht komen dat in scene gezet wordt en zich voltrekt als een drama. " Volgens hem moet 

de Papoea-vredesdialoog open ingaan op mensenrechtenschendingen. Mensenrechtenschendingen 

beperken zich niet tot schendingen in de vorm van geweld tegen burgers, maar ook tot de roof van 

land en natuurlijke hulpbronnen. Een open en representatieve dialoog is vereist. 35 

 

[9] POLITIEKE BEWEGING VAN DE REGERING VAN PAPOEA & WEST-PAPOEA 

[a] Kominda closed-door meeting – kominda exposure narrative: het bleek dat de regering op 9 mei 

een ontmoeting had met de TNI-Polri en een aantal belangrijke figuren uit de bevolking.  De inhoud 

van de discussie werd uiteengezet aan de hand van een  'beschrijving van de huidige situatie in 

Papoea' (narratie kominda); een powerpointpresentatie in 13 slides.  In de analyse van de situatie 

lag de focus voornamelijk op de protestbeweging in Papoea en de instanties en individuen die 

worden beschouwd als betrokken bij die beweging. De hele beweging wordt beschouwd als een 

bedreiging en wordt voor het grootste deel als illegaal beschouwd. Het is nogal verrassend dat ook 

de Papoea-Raad van Kerken als illegaal wordt beschouwd. Niet wordt uiteengezet waarom sommige 

instanties als illegaal worden beschouwd. Bovendien werden een aantal particuliere personen 

aangewezen als aanjagers achter de massaprotesten in Papoea: zij lijken 'tegen de vooruitgang in 

Papoea' te zijn. In deze uiteenzetting wordt geconcludeerd dat Papoea wordt gestigmatiseerd door 

deze beweging van de afwijzing van opdeling en Otsus in het land Papoea. Dat leidt vervolgens tot 

het stigma 'Papoea’s zijn  mensen die het overheidsbeleid niet accepteren’. Het wordt dus 

aanbevolen dat alle gelederen van het Papoea-parlement resoluut optreden tegen deze beweging 

en ernaar streven het 'stigma' om te buigen, omdat in feite de meerderheid van de Papoea's bereid 

is om vooruit te gaan en otsus en de opdeling van Papoea te ondersteunen.  36 Specifiek kan worden 

opgemerkt dat de politiechef  de aanhangers van de  DOB-afwijzingsdemo vroeg om daarmee te 

stoppen.37 

 

[b] DAP-verzoek om migratie naar Papoea te beperken: De Papuan Adat Council (DAP) is van 

mening dat de regering beperkingen moet opleggen aan migratie naar Tanah Papua (14/5).  DAP-

secretaris-generaal Leonard Imbiri zei dat migratiebeperkingen moeten worden geïmplementeerd 

om ervoor te zorgen dat inheemse Papoea's genieten van de ontwikkeling en implementatie van 

 
35 JUBI, uitgegeven 16-17 mei, p. 3 
36 "VERHAAL VAN BLOOTSTELLING AAN KOMINDA" in een gezamenlijke vergadering van de regering van 9 mei 2022 
37 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220519091926-12-798386/kapolda-papua-minta-kelompok-pendukung-demo-tolak-dob-

hentikan-aksi 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220519091926-12-798386/kapolda-papua-minta-kelompok-pendukung-demo-tolak-dob-hentikan-aksi
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220519091926-12-798386/kapolda-papua-minta-kelompok-pendukung-demo-tolak-dob-hentikan-aksi
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Papoea Otsus. Omdat migratie zeer nauw verbonden is met landbezit, nauw verwant aan 

[bevolkingssamenstelling en] ontvolking van Papoea. De inheemse bevolking van Port Numbay is 

bijvoorbeeld nog slechts 1,93% van de totale bevolking van Jayapura City, "zei hij. Veranderingen in 

de bevolkingssamenstelling zorgen ervoor dat het aantal inheemse Papoea's dat parlementszetels 

bezet drastisch afneemt. Inheemse Papoea's worden steeds meer gemarginaliseerd en worden een 

minderheidsgroep in hun eigen land. Daarom moet de geplande opdeling worden gestopt omdat het 

de migratiestroom van buiten Papoea sterk zal doen toenemen.  Imbiri verklaarde dat 

migratiebeperkingen kunnen worden vastgelegd in lokale verordeningen. 38 

 

[10] TRENDS/POLITIEKE BEWEGINGEN IN CENTRAAL INDONESIË EN INTERNATIONAAL. 

[a] De Verenigde Staten concurreren met China in de Stille Oceaan: hoewel een klein land, voelde 

de stap van de Salomonseilanden  dat een defensiecontract met China sloot, voor sommige grote 

landen erg ongemakkelijk. Inclusief Australië en de Verenigde Staten (VS). De VS hebben daarom 

niet gewacht met het nemen van stappen, namelijk door te besluiten tot het versterken van de 

samenwerkingsrelatie met Papoea-Nieuw-Guinea (PNG). Zo hopen ze de rol van China in de Stille 

Oceaan in evenwicht te brengen. Gerelateerd aan deze geopolitieke beweging 39verscheen in de 

Jakarta Post een interessant artikel. In het artikel werd opgemerkt dat de stap van de 

Salomonseilanden eigenlijk een protest was tegen de houding van Australië die tot nu toe de 

Salomonseilanden nog steeds benadert met een 'koloniale stijl'. De Salomonseilanden waren deze 

stijl zat en namen een stap die Australië moet hebben verrast, aangezien elke andere, eenvoudigere 

stap niet het verwachte resultaat opleverde, namelijk de uitroeiing van koloniale attitudes. Verder 

werd opgemerkt - een heel interessante overweging - dat soortgelijke stappen ook door Papoea 

kunnen worden genomen om te protesteren tegen de stijl van Indonesische benadering van Papoea. 
40 

 
[b] geel licht voor de persvrijheid: de beperkingen van de persvrijheid zijn de laatste tijd steeds 

meer geworden. Te midden van de enorme groei van digitale media komen aanvallen op het werk 

van journalisten eigenlijk van verschillende kanten. Niet alleen fysieke bedreigingen en intimidaties, 

journalisten krijgen nu ook te maken met cyberaanvallen met desinformatie.  

Het geweld en de bedreigingen tegen journalisten tasten de persvrijheid aan. Het is geen verrassing 

dat Reporters Without Borders onlangs meldde dat de indonesische persvrijheidsindex op 49,27 

staat, een daling ten opzichte van 62,60 het jaar ervoor.  Van de 180 landen zakte Indonesië op de 

ranglijst van 113 naar 117. Wat persvrijheid betreft staat Indonesië zelfs onder Oost-Timor, Maleisië 

en Thailand. 41 Volgens de voorzitter van de Indonesische Alliantie van Onafhankelijke Journalisten 

(AJI), Sasmito Madrim, is de nieuwste trend van geweld waar rekening mee moet worden gehouden, 

het labelen en hoaxes van journalistieke producten.  Deze etikettering wordt gedaan door het 

bepaalde groepen in de digitale ruimte. "Om nog maar te zwijgen van het geval van het bespioneren 

van journalisten door de autoriteiten/veiligheids apparaat", voegde hij eraan toe.42 

 
38 JUBI, uitgegeven 16-17 mei, p., 1-2 
39 https://international.sindonews.com/read/755487/42/as-berupaya-tingkatkan-kerja-sama-keamanan-dengan-papua-nugini-

1651017852  en https://www.usip.org/publications/2022/04/new-us-plan-opportunity-deepen-engagement-papua-new-guinea 
 Zie ook: JUBI krant 25-26 april 2022, p. 11 "China Defense Pact in Solomon Islands" 
40 https://www.thejakartapost.com/opinion/2022/05/04/solomon-islands-rebellion-against-australia-may-happen-in-papua.html 
41 https://koran.tempo.co/read/473644/lampu-kuning-kebebasan-pers 
42 https://koran.tempo.co/read/473649/label-hoaks-mengancam-jurnalistik 

https://international.sindonews.com/read/755487/42/as-berupaya-tingkatkan-kerja-sama-keamanan-dengan-papua-nugini-1651017852
https://international.sindonews.com/read/755487/42/as-berupaya-tingkatkan-kerja-sama-keamanan-dengan-papua-nugini-1651017852
https://www.usip.org/publications/2022/04/new-us-plan-opportunity-deepen-engagement-papua-new-guinea
https://www.thejakartapost.com/opinion/2022/05/04/solomon-islands-rebellion-against-australia-may-happen-in-papua.html
https://koran.tempo.co/read/473644/lampu-kuning-kebebasan-pers
https://koran.tempo.co/read/473649/label-hoaks-mengancam-jurnalistik
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[c] selectie van waarnemend regiohoofden: in de aanloop naar de verkiezingen van 2024 zijn nu een 

aantal regionale leiderschapszetels vacant geworden. In plaats van nu speciale regionale 

hoofdverkiezingen te houden, worden deze nu gekoppeld aan de presidentsverkiezingen van 2024. 

Er moeten dus een aantal tijdelijke ambtenaren worden geselecteerd om de 'lege stoelen' op te 

vullen. Het benodigde aantal is niet gering. Dit jaar zijn er 101 interim-ambtenaren nodig; In 2023 

zullen er nog 161 bijkomen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Mendagri) is gestart met de 

selectieprocedure omdat er deze maand (mei) 43 lege stoelen zullen zijn.  Bij de selectie in de 

betrokken regio's kunnen de namen van kandidaten voor tijdelijke benoeming worden voorgesteld. 

Maar ook andere 'geïnteresseerden' kunnen namen voorstellen. Vervolgens zal een commissie in de 

minister van Binnenlandse Zaken een definitieve selectie maken en wordt de keuze ter goedkeuring 

aan de president voorgelegd. De te gebruiken vorm van het selectieproces krijgt nogal wat kritiek. 

De gebruikte methode wordt beschouwd weinig in overeenstemming met de geldende wetgeving en 

is niet transparant. Daarom  heeft het Grondwettelijk Hof (MK) de organisatoren van deze selectie 

gevraagd om de manier waarop het hele proces wordt verantwoord en de transparantie ervan te 

verbeteren. Maar tot nu toe heeft de minister van Binnenlandse Zaken geen onafhankelijke 

commissie ingesteld om dit proces uit te voeren en gaat hij gewoon op de oude voet verder. 

Natuurlijk kan de vervanging van meer dan 260 leiders voor een beperkte tijd de komende twee jaar 

de regering in verschillende regio's aanzienlijk beïnvloeden. Er wordt dus verwacht dat het 

selectieproces ook rekening houdt met die belangen en wordt verbeterd in overeenstemming met 

de aanbevelingen van het MK. 43 

 

[d] Waterpauw benoemd tot waarnemend gouverneur in West-Papoea: in het kader van het 

opvullen van de lege regionale leiderschapszetels zijn de eerste vijf waarnemend gouverneurs 

benoemd door de minister van Binnenlandse Zaken, Tito Karnavian (12/5).  Een van hen is Paulus 

Waterpauw die werd aangesteld als waarnemend Gouverneur. Hoewel Waterpauw nog steeds actief 

bij de politie, koos Tito voor hem en benadrukte hij dat het zijn taak is om "de stabiliteit en veiligheid 

in West-Papoea te handhaven". Tito's keuze is niet verwonderlijk omdat hij herhaaldelijk heeft 

geprobeerd Waterpauw tot gouverneur of zijn plaatsvervanger in Papoea te krijgen. 44 Maar 

natuurlijk zijn er mensen die bezwaar maken omdat een waarnemend gouverneur niet uit de 

gelederen van actieve TNI-Polri mensen mag worden gehaald. Het blijkt dat Tito zich niet laat 

afschrikken door dat bezwaar. Bij deze keuze staat  de 'veiligheidsaanpak' voorop. Ook beweerde hij 

dat Waterpauw was opgenomen in de ‘lijst  van drie' (die aan de eisen voldeed) voorgesteld door de 

West Papua People's Assembly (MRPB). Op die lijst staat hij als derde.45  

 

[e] Dpr Ri zoekt een 'sluipweg' om omnibuswet te legaliseren:  Al begin april (8/4) uitte een docent 

rechten aan de Andalas University, Charles Simabura, zijn bezorgdheid dat het Huis van 

Afgevaardigden een beslissing zal nemen over de illegaliteit van de Omnibus Law / Job Creation Law 

en de verplichting om de inhoud van de wet te verbeteren door gebruik te maken van een 

 
43 The Jakarta Post, 9 mei 2022: Regering houdt vast aan het proces van het kiezen van regionale hoofden 

zie ook: https://nasional.tempo.co/read/1591018/tito-karnavian-klaim-pemilihan-5-penjabat-gubernur-sudah-demokratis 
44 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220515102243-32-796958/mendagri-disebut-dorong-paulus-masuk-politik-papua-sejak-

jabat-kapolri 
45 https://nasional.tempo.co/read/1590952/paulus-waterpauw-diminta-jaga-stabilitas-dan-keamanan-papua-barat [en] 

https://koran.tempo.co/read/473735/klaim-bebas-politik-praktis [en] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220515191202-32-
797078/lsm-kritik-proses-penunjukan-penjabat-kepala-daerah-belum-transparan 

https://nasional.tempo.co/read/1591018/tito-karnavian-klaim-pemilihan-5-penjabat-gubernur-sudah-demokratis
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220515102243-32-796958/mendagri-disebut-dorong-paulus-masuk-politik-papua-sejak-jabat-kapolri
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220515102243-32-796958/mendagri-disebut-dorong-paulus-masuk-politik-papua-sejak-jabat-kapolri
https://nasional.tempo.co/read/1590952/paulus-waterpauw-diminta-jaga-stabilitas-dan-keamanan-papua-barat
https://koran.tempo.co/read/473735/klaim-bebas-politik-praktis
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220515191202-32-797078/lsm-kritik-proses-penunjukan-penjabat-kepala-daerah-belum-transparan
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220515191202-32-797078/lsm-kritik-proses-penunjukan-penjabat-kepala-daerah-belum-transparan


14 
 

'sluipweg'.  De 'sluipweg' is  een herziening van de Wet op de Vorming van Wetten en Reglementen 

(PPS) zodat de procedure die tijdens de discussie is gevolgd tot de ratificatie van de Wet op de 

Werkgelegenheid niet meer in twijfel kan worden getrokken. De inhoud van de wet op het scheppen 

van banen wordt dan dus niet herzien. "Dit is wat je noemt een wet voor de rechtsstaat (wet ten 

behoeve van de macht), niet door de rechtsstaat (allemaal onderworpen aan de wet)," zei Charles. 

Het blijkt dat deze zorg heel reëel is, want op 23 mei 2022 heeft de Tweede Kamer een herziening 

van de PPS-wet aangenomen, en dus is voor de DPR RI de kwestie van de Wet werkgelegenheid 

afgerond.  Maar mensen denken daar anders over. De voorzitter van de Arbeiderspartij, Said Iqbal, 

heeft al aangekondigd dat ze drie opeenvolgende dagen (8-10/6) een massaprotest zullen houden 

voor het Indonesische parlementsgebouw. En niet alleen in Jakarta, maar ook in diverse andere 

steden in Indonesië. Ze zullen op 46 47 31 mei  ook een verzoek tot rechterlijke toetsing  voor een 

herziening van de PPS-wet  indienen bij het Grondwettelijk Hof.48 

 

[f] polemieken rond de rechtspositie van de LHBT-gemeenschap: de laatste tijd ontwikkelt zich een 

verhitte polemiek rond de rechtsposities van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender 

(LHBT)-burgers. Deze polemiek komt omdat de positie van de LGBT-gemeenschap in de herziene wet 

van het wetboek van strafrecht (RKUHP) nu wordt besproken door de DPR en bedoeld is om in juli te 

worden aangenomen. De zorg is dat er sprake zal zijn van criminalisering van seksuele geaardheid, 

met alle gevolgen van discriminatie van dien voor de LHBT-gemeenschap. Dit onderwerp wordt door 

veel partijen aan de orde gesteld, waaronder hoge ambtenaren in de regering. Een reactie van een 

persoon die er last van krijgt: "Ik ben zelf gewend aan laster, maar wat ik erg jammer vind, is dat 

Indonesië weer terug gaat iemands bedzaken te regelen, maar niet  ziet welke bijdrage deze persoon 

kan geven aan zijn land ", zei Ragil. 49 

 

[11] VARIA 

[a] De Morning Star vlag gehesen: in Tanjung Ria in het district Jayapura-noord werd de Morning 

Star  vlag gehesen op het terrein van het voormalige Provinciale Papua Arbeidskantoor (1/5). Na de 

ontdekking werd de vlag gestreken en werden de tijdelijke bewaker van dit complex en zijn vriend 

naar het politiebureau gebracht voor verhoor.50 

 

[b] de regering wordt aangespoord om werkplekken te creëren voor inheemse Papoea's: De Biak-

Numfor Indigenous Council (DAB) drong er bij de regering op aan om werkgelegenheid te creëren 

voor jonge Papoea's, omdat het aantal werkloze jongeren veel te hoog is. "Dit is een heel belangrijk 

zaak", zegt Obet Ap, lid van DAB (6/5). 

 

[c]  Papuan Coffee School in Moanemani: in Moanemani is een koffie-cursus gestart voor 

belangstellenden, vooral jonge mensen, om hun vaardigheden om koffie aan te planten en de bonen 

 
46 https://koran.tempo.co/read/473049/revisi-ugal-ugalan-demi-omnibus-law 
47 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220524113958-32-800481/dpr-resmi-sahkan-revisi-uu-ppp-terkait-omnibus-law 
48 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220524172000-20-800677/partai-buruh-akan-demo-besar-besaran-usai-dpr-sahkan-revisi-

uu-ppp [en]  https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220525063349-32-800841/pengesahan-ruu-ppp-dinilai-abaikan-putusan-mk-
soal-uu-cipta-kerja 
49 https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61567481  [en]  https://news.detik.com/kolom/d-6095174/bendera-lgbt-universalitas-

ham-dan-realitas-masyarakat 
 
50 https://www.merdeka.com/peristiwa/bendera-bintang-kejora-berkibar-di-kota-jayapura-2-orang-diperiksa-polisi.html 

https://koran.tempo.co/read/473049/revisi-ugal-ugalan-demi-omnibus-law
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220524113958-32-800481/dpr-resmi-sahkan-revisi-uu-ppp-terkait-omnibus-law
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220524172000-20-800677/partai-buruh-akan-demo-besar-besaran-usai-dpr-sahkan-revisi-uu-ppp
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220524172000-20-800677/partai-buruh-akan-demo-besar-besaran-usai-dpr-sahkan-revisi-uu-ppp
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220525063349-32-800841/pengesahan-ruu-ppp-dinilai-abaikan-putusan-mk-soal-uu-cipta-kerja
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220525063349-32-800841/pengesahan-ruu-ppp-dinilai-abaikan-putusan-mk-soal-uu-cipta-kerja
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61567481
https://news.detik.com/kolom/d-6095174/bendera-lgbt-universalitas-ham-dan-realitas-masyarakat
https://news.detik.com/kolom/d-6095174/bendera-lgbt-universalitas-ham-dan-realitas-masyarakat
https://www.merdeka.com/peristiwa/bendera-bintang-kejora-berkibar-di-kota-jayapura-2-orang-diperiksa-polisi.html
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te verwerken te verbeteren. Zo wordt de traditie van 'Moanemani-koffie' die sinds de jaren 1980 op 

de markt wordt gebracht, voortgezet, gericht op inkomstenverbetering voor de lokale bevolking.51 

 

[d] West Papua Provincial Hospital officieel geopend: gestart in 2015, werd eindelijk het Regional 

General Hospital (RSUD) in Manokwari officieel geopend (9/5). De kosten: 436 miljard; bed capaciteit 

148; Er zijn 289 medewerkers. 52 

 

[e] PON XX schuld:  hoewel de implementatie van PON XX in Papoea al lang achter de rug is, blijkt 

dat een aantal mensen/bedrijven die meegewerkt hebben aan het slagen van PON XX, tot nu toe 

niet betaald zijn. Dit soort nieuws wordt steeds gênanter! 53  

 

Jayapura, 27 mei 2022 

 

Speciale opmerking: 

De volgende update wordt eind augustus 2022 gepresenteerd, aangezien we in juni-juli op stap zijn. 

Uw begrip daarvoor! (TvdB) 

 

 
51 JUBI, uitgegeven van 9-10 mei, pp. 1 en 26. 
52 JUBI, uitgegeven 11-12 mei, p. 18  
53 https://koran.tempo.co/read/473816/di-ambang-kebangkrutan-karena-tak-terima-pembayaran 

https://koran.tempo.co/read/473816/di-ambang-kebangkrutan-karena-tak-terima-pembayaran

