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INDONESIE  

Vraag 1) Indonesië is het land met: 

#a. de meeste moslims. 

b. op één na de meeste moslims. 

c. op twee na de meeste moslims. 

Volgens cijfers uit 2010 heeft Indonesië 205 miljoen moslims, Pakistan 178 miljoen, India 177 

miljoen en Bangladesh 149 miljoen moslims. Er zijn zorgen mbt de vrijheid van godsdienst in 

Indonesië, met name voor minderheidsgroeperingen binnen de Islam en voor christenen. 

 

Vraag 2) Bij welk plaatje hoort 'Ahmadiyya'? 

#a. 

De Ahmadiyya zijn een moslimgemeenschap, gesticht in 1898 in Brits-Indië. Door veel moslims 

worden de Ahmadi-moslims als afvalligen beschouwd. In Indonesië zijn er wettelijke beperkingen 

op de Ahmadi-islam.Ook vindt er geweld plaats tegen Ahmadi’s door orthodoxe moslims waarbij de 

politie toekijkt en geen bescherming biedt. 

 

Vraag 3) De Papua's onder Indonesisch bestuur 

#a. wonen in het westen van dit eiland 

b. wonen in het oosten van dit eiland  

c. zijn van dit eiland verdreven 

Het oostelijk deel is een zelfstandige staat, het westelijk deel bestaat uit twee Indonesische 

provincies. (Het kaartje is wat oud, de 'vogelkop' heet nu niet meer West Irian Jaya maar Papua 

Barat.) In deze provincies worden demonstraties voor meer autonomie met onnodig veel geweld 

neergeslagen. 

 

Vraag 4) Waarom was het bezoek van deze Indonesische president zo omstreden? 

a. Hij had de olieboycot van islamitische landen gesteund. 

#b. Hij werd door veel Nederlanders beschouwd als een dictator. 

c. Hij had zijn voorganger, de geliefde Soekarno, laten vermoorden. 

Na zijn gedwongen aftreden in 1998 werd Suharto ook in Indonesië beschouwd als een dictator.  

Vraag 5) In 2011 kregen negen weduwen in Rawagedeh (West-Java) een uitkering van € 

20.000 van de Nederlandse overheid, als compensatie voor: 

a. suikerrietplantages die in jaren dertig zijn onteigend. 

#b. de moord op hun echtgenoten tijdens de 'politionele acties' in 1947. 

c. slavenarbeid onder het Nederlandse koloniale bewind. 
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De Nederlandse regering besloot hiertoe in 2011 na een jarenlang juridisch steekspel. Uiteindelijk 

beval de rechter van de rechtbank in Den Haag dat de Nederlandse regering zijn 

verantwoordelijkheid voor de moorden in 1947 moest nemen. 

Vraag 6) In 2004 werd de Indonesische mensenrechtenactivist Munir Said Thalib 

a. boven zee uit een vliegtuig gegooid. 

#b. in een vliegtuig vergiftigd met arsenicum. 

c. verdwenen verklaard na een vliegtuigongeluk. 

Dat gebeurde op een vlucht van Jakarta naar Amsterdam. Munir stierf twee uur voor het vliegtuig 

in Amsterdam landde. De daders, een voormalige piloot en twee stewards, zijn veroordeeld in 

2005-2007. Onduidelijk bleef wie de opdracht had gegeven. Amnesty International heeft steeds 

aangedrongen op een onafhankelijk onderzoek, danwel  publicatie van eerder onafhankelijk 

onderzoek. Nu, tien jaar later, is een dergelijk onderzoek nog steeds noodzakelijk. 

 

Vraag 7) Vrouwenbesnijdenis is in Indonesië: 

a. bij wet verboden. 

#b. toegestaan als het wordt uitgevoerd door een vroedvrouw of arts. 

c. niet in een wet geregeld. 

 

Vraag 8) Zet de plaatjes in chronologische volgorde 

 a.) 

 b.)  
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 c.) 

#De volgorde is: b, a, c.  

a. President Suharto bezoekt de Verenigde Naties, 1970. 

b. President Soekarno op bezoek bij Fidel Castro van Cuba, 1960. 

c. Mevrouw Megawati Sukarnoputri neemt de symbolen van het presidentschap in ontvangst, 2001. 

 

Vraag 9) In 1950 werd Indonesië lidstaat van de Verenigde Naties. Eerder: 

#a. mocht Indonesië niet. 

b. wilde Indonesië niet. 

c. wilde China het niet. 

Indonesië kreeg het lidmaatschap van de VN, een klein jaar nadat Nederland de onafhankelijkheid 

had erkend. Alleen onafhankelijke landen kunnen VN-lid zijn. 

 

Vraag 10) In 2013 werden in de Verenigde Staten zo'n veertig (40) executies voltrokken. 

In Indonesië waren dat er totaal: 

a. net iets meer. 

b. iets minder dan de helft (20). 

#c. één-tiende daarvan (4). 

Amnesty vindt dit toch teleurstellend omdat er jarenlang geen executies waren uitgevoerd. De 

meeste terdoodveroordeelden zijn drugscriminelen. 

 

Vraag 11) Wat mag niet in Indonesië? 

#a. 

De vlag is die van de 'Republiek der Zuid-Molukken', die de soevereiniteit over een deel van het 

Indonesische grondgebied claimt maar die door Indonesië niet wordt erkend. 

Johan Teterissa werd in 2008 tot 15 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor de demonstratie in 

2007 voor meer autonomie op de Molukken, waarbij hij met deze vlag zwaaide. Amnesty zet zich al 

jaren in voor zijn onvoorwaardelijke vrijlating, in 2014 werden in een speciale actie meer dan 

30.000 handtekeningen verzameld. 
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Vraag 12) The Act of Killing (uit 2012) is een verslag over de massamoorden in 

Indonesië die in 1965-1966 een half miljoen slachtoffers maakten. In de documentaire: 

a. vertelt de Indonesische regering eindelijk het ware verhaal. 

b. voeren nabestaanden een herdenkingsceremonie uit. 

#c. spelen daders hun eigen rol en die van slachtoffers na. 

De documentaire is in Indonesië verboden en wordt alleen in besloten bijeenkomsten gedraaid. De 

regisseur, Joshua Oppenheimer, mag Indonesië niet meer in. 

 

AMNESTY INTERNATIONAL 

Postbus 1968 

1000 BZ  Amsterdam 

T (020) 626 44 36  

F (020) 624 08 86 

www.amnesty.nl 


