Ronde Indonesië
De antwoorden
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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.
Naar schatting heeft Indonesië 229 miljoen moslims, Pakistan 200 miljoen, India 195
miljoen en Bangladesh 154 miljoen moslims. Er zijn zorgen m.b.t. de vrijheid van
godsdienst in Indonesië, met name voor minderheidsgroeperingen binnen de Islam en
voor christenen.
Vraag 2) Hoeveel artsen heeft Indonesië per inwoner?
A: 1,6 artsen per 10.000 inwoners
B: 3,8 artsen per 10.000 inwoners
C: 7,3 artsen per 10.000 inwoners
Per 10.000 inwoners telt Indonesië 3,77 artsen. Ter vergelijking: in Nederland zijn dat er ruim 35
per 10.000 inwoners. Buurland Maleisië telt maar liefst 15 artsen per 10.000 inwoners, in
Singapore zijn het er 23. Ook is het zo dat het aantal beschikbare artsen in Indonesië erg ongelijk
verdeeld is. Op een eiland als Papoea zijn veel minder artsen beschikbaar dan bijvoorbeeld op
Java.
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: Papua New Guinea. Het westelijk deel bestaat
uit twee Indonesische provincies: Papua en Papua Barat. (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) Wat gebeurt er op het plaatje hiernaast?
A: Willem-Alexander opent samen met de Indonesische president een monument op Jakarta
voor alle koloniale slachtoffers.
B: Willem-Alexander en de Indonesische president vieren de opening van het Erasmus Huis op
Jakarta.
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C: Willem-Alexander biedt zijn excuses aan voor Nederlands geweld in Indonesië tussen 19451949)
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 door Nederlandse militairen in 1947.
C: Slavenarbeid onder het Nederlandse koloniale bewind.
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 hoge
functionarissen van de luchtvaarmaatschappij Garuda, zijn veroordeeld in 2005-2007.
Onduidelijk bleef wie de opdracht had gegeven, de opdrachtgevers bleven dan ook buiten
schot. Amnesty International heeft steeds aangedrongen op een onafhankelijk onderzoek en
publicatie van het onderzoeksrapport van de door de toenmalig Indonesische president
ingestelde Onderzoek Commissie. Inmiddels zijn we ruim vijftien jaar verder. Amnesty vraagt
nog steeds om publicatie van dat rapport. Het is namelijk mogelijk dat daar feiten in staan
die aanleiding voor een nieuwe rechtszaak kunnen geven.
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) In augustus 2019 braken er demonstraties uit in de Papua en West Papua provincies.
Wat was hiervoor de directe aanleiding?
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A: De overheid beweerde dat 43 Papuaanse studenten de Indonesische vlag hadden beledigd,
waarna de studenten gearresteerd werden.
B: 12 Papuanen waren om het leven gekomen tijdens een uit de hand gelopen ruzie met de
politie op Java
C: De Indonesische regering voerde een discriminerende wet in die tot gevolg had dat veel grond
van Papuanen onteigend werd.
Op 19 augustus 2019 begonnen door Indonesië, met name in de Papua provincies, protesten
tegen de Indonesische regering. Deze protesten waren een reactie op de arrestatie van 43
Papuaanse studenten op Oost Java. De protestanten eisten een referendum voor
onafhankelijkheid van de regio. Tijdens de protesten ontstonden hevige aanvaringen met de
protestanten en de politie. Bijna 60 mensen kwamen om het leven. Al jaren strijden de Papuanen
voor onafhankelijkheid. Volgens persbureau Reuters waren deze protesten de heftigste die de
regio in jaren gezien had.
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
C: Eén-tiende daarvan (4).
Amnesty vindt dit toch teleurstellend omdat er jarenlang geen executies waren
uitgevoerd. De meeste terdoodveroordeelden zijn drugscriminelen.
Vraag 11) Indonesië is de grootste palmolieproducent ter wereld. Hoeveel ton palmolie
produceert Indonesië jaarlijks?
A: Ruim 15 miljoen ton per jaar
B: Ruim 90 miljoen ton per jaar
C: Ruim 115 miljoen ton per jaar
Volgens cijfers uit 2018 produceert Indonesië jaarlijks ruim 115 miljoen ton palmolie. Samen met
buurland Maleisië zorgt Indonesië voor ruim 85% van de wereldwijde palmolieproductie.
Palmolie zit verwerkt in ontzettend veel producten. Bijna ieder product dat je in de supermarkt
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kan vinden bevat palmolie, van pindakaas tot cosmetica. Palmolie zorgt voor ontbossing en de
uitstoot van broeikasgassen, waardoor het bijdraagt aan de klimaatcrisis.
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. In 2014 kwam er een opvolger
van deze documentaire, genaamd ‘The Look of Silence’. Beide films zijn in Indonesië verboden.
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