
VRAAG 3

Vraag met beeld als antwoord?



Indonesië



VRAAG 1

Indonesië is het land met 

b. 

Op één na de

meeste moslims

c. 

Op twee na de 

meeste moslims

a. 

De meeste

moslims



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.



VRAAG 3

a. Wonen in het westen van dit eiland

b. Wonen in het oosten van dit eiland

c. Zijn van dit eiland verdreven

De Papua's onder Indonesisch 
bestuur: 



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.

c. Willem-Alexander biedt zijn excuses aan voor Nederlands geweld in 

Indonesië tussen 1945-1949.

http://www.youtube.com/watch?v=g5x6buGs51c


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



VRAAG 6

In 2004 werd de Indonesische mensen-

rechtenactivist Munir Said Thalib

a. Boven zee uit een vliegtuig gegooid

b. In een vliegtuig vergiftigd met arsenicum

c. Verdwenen verklaard na een vliegtuigongeluk



VRAAG 7

Vrouwenbesnijdenis is in Indonesië

a. Bij wet verboden

b. Toegestaan als het wordt uitgevoerd door een

vroedvrouw of een arts

c. Niet in een wet geregeld



VRAAG 8
In augustus 2019 braken er 
demonstraties in de Papua en West 
Papua provincies hevige demonstraties 
uit. Wat was hiervoor de aanleiding?

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 na 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.



VRAAG 9

Indonesië werd in 1950 lidstaat van de 
Verenigde Naties. Waarom niet eerder?

(Klik op het plaatje links voor de video)

a. Indonesië mocht niet

b. Indonesië wilde niet

c. China wilde het niet

http://www.britishpathe.com/video/indonesia-joins-un/query/01085200


VRAAG 10

In 2013 werden in de Verenigde Staten 

zo'n veertig (40) executies voltrokken. 

In Indonesië waren dat er totaal

a. Get iets meer

b. Iets minder dan de helft (20)

c. Eén-tiende daarvan (4)



VRAAG 11

Indonesië is de grootste palmolie 
producent 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.



VRAAG 12
The Act of Killing (uit 2012) gaat 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

http://www.youtube.com/watch?v=tQhIRBxbchU&feature=kp


LAATSTE

rondje Laatste rondje voor Amnesty?

SMS ‘VRIJHEID’ naar 4333

en doneer 3 euro (anderhalf biertje)

Dankjewel!

Deze donatie is eenmalig. 

Je ontvangt direct een bedankberichtje. 

En wij houden je op de hoogte van ons mensenrechtenwerk.
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