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De Indonesische politie heeft zes activisten vastgezet, 
nadat zij vreedzaam demonstreerden voor het paleis van de 
president. Aanleiding voor de protesten waren racistische 
uitlatingen tegen Papoea-studenten. 

Protesteer tegen het gevangenzetten van vreedzame 
demonstranten en vraag om hun vrijlating.

Het invullen van je e-mailadres is niet verplicht. We sturen alleen je naam en woonplaats door naar de autori-
teiten. Vul je je e-mailadres wel in, dan ontvang je maximaal drie keer per maand een e-mail wanneer iemand 
direct onze steun nodig heeft. Met één druk op de knop steun je deze actieoproep. Afmelden kan in elke e-mail. 
We gaan zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Kijk voor meer informatie op amnesty.nl/privacy.

Amnesty International 
P.O. Box 1968
1000 BZ Amsterdam 
The Netherlands 
servicecenter@amnesty.nl

  * JOUW E-MAILADRES WORDT NIET DOORGEGEVEN AAN DE AUTORITEITEN.   

  EIS VRIJHEID INDONESISCHE ACTIVISTEN        Dear General Idham,

Papuan activists Dano Tabuni, Carles Kosay, Ambrosius Mulait, Isay 
Wenda, Arina Lokbere, and Surya Anta Ginting have been detained 
and charged with “rebellion”. They are prisoners of conscience as 
they have been detained solely for peacefully exercising their rights 
to freedom of expression and assembly by campaigning for the right 
to self-determination of Papua. Therefore, I urge you to immediately 
and unconditionally release these activists and drop all charges 
against them.

Yours sincerely,



To: Indonesia National Police Chief, General Idham Azis

Dear General Idham,

I write to express my concern regarding the six Papuan activists Dano (Anes) Tabuni, Carles Kosay, Ambrosius Mulait, Isay Wenda, 
Arina Lokbere, and Surya Anta Ginting who were arrested over the days of 30 and 31 August by the Jakarta Regional Police Force. 
They have all been detained and charged with “rebellion” (makar).

I consider the six activists to be prisoners of conscience as they have been detained solely for peacefully exercising their human 
rights to freedom of expression and assembly by peacefully campaigning for the right to self-determination of Papua.

Therefore, I urge you to immediately and unconditionally release the six Papuan political activists and drop all charges against 
them. I also call on you to ensure that, pending their release, they are protected from torture and other ill-treatment and have 
regular access to their family members, access to medical care, and to lawyers of their choice. 

Yours sincerely,

Dano Tabuni, Carles Kosay, Ambrosius Mulait, Isay Wenda, Arina 
Lokbere, en Surya Anta Ginting zitten gevangen nadat ze een 
vreedzame demonstratie hadden georganiseerd. Ze protesteerden 
daarmee tegen racistische en discriminerende uitlatingen. Papoea-
studenten op Java zouden ‘apen, varkens en honden’ zijn genoemd.
 
 ROEP OM ONAFHANKELIJKHEID
Later sloegen de protesten om in een roep om onafhankelijkheid 
voor Papoea. Veel Papoea vinden dat Indonesië hun gebied, dat rijk 
is aan delfstoffen, uitbuit en voelen zich niet gewaardeerd. Tijdens 
de protesten zwaaiden sommige demontranten met de verboden 
Morgenster-vlag van Papoea.
 
 ZWARE DRUK
De regering in Jakarta heeft het verzet van de Papoea altijd stevig 
onderdrukt. Indonesische veiligheidstroepen treden hard op tegen 
pro-onafhankelijkheidsactivisten, waardoor er doden en gewonden 
zijn gevallen. Ook worden demonstranten massaal gearresteerd en 
vervolgd voor ‘rebellie’.

 ROEP DE INDONESISCHE POLITIECHEF OP 
 OM DE ZES ACTIVISTEN ONMIDDELLIJK EN 
 ONVOORWAARDELIJK VRIJ TE LATEN.  

Stuur de petitie vóór 1 juni 2020 naar:
Amnesty International
t.a.v. het Servicecenter
Postbus 1968
1000 BZ Amsterdam

 PROTEST NA RACISTISCHE UITLATINGEN  
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