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De in Nederland wonende Papoea’s en veteranen zijn ontzet over het verbod op het
nationale vrijheidssymbool van de Papoea’s en initiëren daarom tijdens de
Veteranendag een fotogenieke tegenreactie. 

In West Papua (voormalig Nederlands Nieuw-Guinea) is de Morgenster-vlag verboden omdat
hij symbool zou staan voor de strijd tegen de Indonesische overheersing in het gebied.
Desondanks is het al tien jaar lang traditie om de Morgenster tijdens het defilé naast de
Nederlandse vlag te dragen. Dit eerbetoon dreigt nu, eveneens onder druk van Indonesië,
voor de Nieuw-Guinea veteranen verloren te gaan.

Opnieuw een klap in het gezicht van de Papoea's wanneer Indonesië bepaalt welke vlag er in
Nederland getoond mag worden en welke niet. Op het moment dat de Nieuw-Guinea
veteranen het Malieveld betreden, rond 13:45u, vindt er daarom een vreedzame tegenreactie
plaats. Verwacht een tafereel waarbij u zowel Nieuw-Guinea veteranen, Papoea's als de
Morgenster-vlag beeldend kunt vastleggen. 

Details
Datum: zaterdag 28 juni
Tijdstip: ca. 13:45u, wanneer Nieuw-Guinea veteranen het Malieveld betreden
Locatie: ingang Malieveld
Contactpersoon: Eline Markus
Contactgegevens: 06 - 187 076 28

Einde persuitnodiging / fototip

De Free West Papua Campaign is een vreedzame en internationale campagnebeweging en
tevens de initator van de tegenreactie. Het doel eenvoudig van de Free West Papua
Campaign is begrijpelijk: de autochtone bevolking van West Papoea de vrijheid bieden om
over hun eigen lot te beschikken en het schenden van de mensenrechten door Indonesië
te doen stoppen. De Free West Papua Campaign werkt samen met (internationale) politici,
NGO’s en bedrijven. 
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Link naar petitie
http://westpapoea.petities.nl/
http://westpapoea.petities.nl/

Website Free West Papua Campaign
http://www.freewestpapua.org
http://www.freewestpapua.org
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