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Resolutie van het Europees Parlement over Papoea (Irian Jaya) en Celebes (Sulawesi) in Indonesië
Het Europees Parlement,
I.
Met betrekking tot Papoea (Irian Jaya)
onder verwijzing naar zijn eerdere resoluties over Indonesië, Timor en de Molukken,
gezien het democratiseringsproces dat twee jaar geleden na de in juni 1999 gehouden algemene verkiezingen in Indonesië op gang is gekomen,
gezien de ratificatie van de internationale mensenrechtenverdragen door de Indonesische regering,
gezien de erkenning door de Europese Unie van Indonesië als een democratische eenheidsstaat waar de mensenrechten moeten worden geëerbiedigd, de veiligheid van de
bevolking moet worden beschermd, de democratische beginselen moeten worden gevrijwaard en de vrijheid van meningsuiting moet worden gewaarborgd,
gezien de verklaring van het voorzitterschap van de Raad, waarin deze zijn ernstige verontrusting uitspreekt naar aanleiding van de moord op Theys Eluay,
A.
overwegende dat op 10 november 2001 een moordaanslag heeft plaatsgevonden op Theys Eluay, die als Papoealeider en stamhoofd de spreekbuis was voor de wensen van de
Papoease bevolking en als zodanig zijn voorkeur had uitgesproken voor een vreedzame dialoog met de Indonesische regering,
B.
overwegende dat de vrees bestaat dat er nog verdere liquidaties op stapel staan en dat dit zou kunnen resulteren in een situatie waarvan door andere elementen zoals de jihadstrijders misbruik kan worden gemaakt om nog meer chaos te creëren, zoals nog steeds gebeurt op de Molukken en nu ook op Celebes,
C.
overwegende dat de vreedzame coëxistentie en de veiligheid van de Papoease bevolking nog steeds worden bedreigd en met voeten getreden door het leger, de speciale
KOPASSUS-eenheden en de Indonesische mobiele eenheid,
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D.
overwegende dat schendingen van de mensenrechten tijdens het Indonesische bestuur over Irian Jaya (Papoea) nog nooit zijn bestraft, maar tegelijkertijd met voldoening
constaterend dat de Indonesische regering heeft toegezegd een speciale rechtbank voor schendingen van de mensenrechten te zullen opzetten, die uiterlijk in januari 2002 met
haar werkzaamheden zal beginnen,
E.
in overweging van de commerciële belangen van het Indonesische leger in Papoea,
F.
overwegende dat Papoea een rijke provincie is met een zeer arme bevolking, en dat van de 17.000 mensen die momenteel werk hebben, er slechts 10 procent Papoea's zijn,
G.
overwegende dat het Indonesische nationale parlement in oktober 2001 een speciale wet heeft aangenomen inzake toekenning van zelfbestuur aan de provincie Papoea (Irian
Jaya) binnen Indonesië,
H.
overwegende dat Papoea door deze nieuwe wet de beschikking krijgt over 80% van de belastingontvangsten uit de visserij en de bosbouw en over 70% van de belastingen die
worden betaald door mijnbouw- en aardoliebedrijven,
1.
veroordeelt nadrukkelijk de op 10 november 2001 gepleegde moordaanslag op Papoealeider en stamhoofd Theys Eluay;
2.
roept de Indonesische regering op hiernaar een objectief en grondig onderzoek te laten instellen door een speciaal team van politiefunctionarissen en medisch personeel uit
Jakarta, eventueel bijgestaan door een internationaal onderzoeksteam, en daarbij de bescherming van de betrokken teamleden te waarborgen;
3.
dringt erop aan dat onmiddellijk na afsluiting van het onderzoek hierover schriftelijk verslag wordt uitgebracht aan de Indonesische regering, de EU en de VN;
4.
verzoekt de Indonesische regering de daders voor de rechter te brengen, te laten berechten en te veroordelen;
5.
verzoekt de Indonesische regering voorts de getuigen tegen intimidatie en moordaanslagen te beschermen, alsook het personeel van de mensenrechtenorganisatie ELSHAM en
andere organisaties voor intimidatie en moord te vrijwaren;
6.
dringt er tevens bij de Indonesische regering op aan de KOPASSUS-eenheden, die door de Papoease bevolking worden ervaren als een dagelijkse bedreiging, te vervangen door
een eigen Papoease politiemacht;
7.
verzoekt de Indonesische regering tevens de commerciële activiteiten van het leger in Papoea een halt toe te roepen;
8.
spreekt zijn vertrouwen erin uit dat de door president Megawati Soekarnopoetri geleide Indonesische regering zal toezien op de eerbiediging van de mensenrechten en alles in het
werk zal stellen om de vreedzame coëxistentie en de veiligheid van de Papoease bevolking te waarborgen;
9.
geeft uiting aan zijn waardering voor het feit dat de Indonesische regering onder leiding van president Megawati Soekarnopoetri een grondwetsvoorstel heeft opgesteld in de vorm
van een speciale autonomiewet voor de provincie Papoea (Irian Jaya);
10.
geeft tevens uiting aan zijn waardering voor het feit dat het Indonesische parlement een wet heeft aangenomen tot invoering van een speciale autonomieregeling ten behoeve van
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de provincie Papoea (Irian Jaya);
11.
spreekt nadrukkelijk de wens uit dat de autochtone culturele identiteit van het Papoease volk wordt geëerbiedigd en beschermd;
12.
wenst tevens dat de Indonesische regering en het Indonesische parlement concrete steun en bijstand verlenen voor de ontwikkeling van de provincie Papoea en haar bevolking,
alsook van de overige provincies;
13.
verzoekt de Commissie en de Raad:
de moordaanslag op Papoealeider en stamhoofd Theys Eluay te veroordelen;
internationale steun aan te bieden bij het nationale onderzoek indien en wanneer daarom wordt verzocht;
de aandacht te vestigen op de voortdurende schendingen van de mensenrechten in Papoea;
aan te dringen op de vervanging van de KOPASSUS-eenheden door een Papoease politiemacht;
erop aan te dringen dat een halt wordt toegeroepen aan de commerciële belangen van het Indonesische leger in Papoea;
overeenkomstig eerder gesloten overeenkomsten tussen de EU en de Indonesische regering in te stemmen met de verlening van hulp voor de ontwikkeling van de provincie
Papoea.
II.
Met betrekking tot Celebes (Sulawesi)
A.
overwegende dat Celebes reeds sedert meer dan twee jaar wordt geteisterd door strijdende groeperingen, waarbij tenminste 1000 mensen om het leven zijn gekomen,
B.
overwegende dat het geweld, nadat het gedurende enige tijd was afgenomen, de laatste weken plots weer is opgeflakkerd, waarbij opnieuw een aantal slachtoffers zijn gevallen en
huizen en kerken zijn vernield,
C.
overwegende dat de strijders van de islamitische terreurgroep Laskar Jihad, die vanaf 1999 op de Molukken een spoor van bloed en vernieling heeft achtergelaten, thans ook actief
zijn geworden op Celebes, en dat duizenden christenen als gevolg van die aanvallen hun dorpen hebben moeten ontvluchten,
D.
overwegende dat deze strijders de laatste dagen al vechtend aan een veroveringstocht zijn begonnen vanuit de Sulawesische hoofdstad Poso tot aan de overwegend door
christenen bewoonde stad Tentena in Midden-Celebes, en dat zij deze hebben belegerd,
E.
overwegende dat meer dan 10.000 burgers de stad zijn ontvlucht en dat er nog ruim 50.000 in doodsangst zijn achtergebleven,
F.
overwegende dat de 39-jarige Jafar Umar Talib uit Jogjakarta, de leider van de eind jaren negentig opgerichte Laskar Jihad, verklaart 10.000 strijders onder zijn bevel te hebben en
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zijn "opleiding” als jihad-strijder in Pakistan te hebben genoten, en dat er volgens een bron bij de Indonesische politie Afghanen en andere buitenlanders bij de strijd zijn betrokken
naast de moslimmilities die tegen christenen ten strijde trekken,
G.
in overweging van de volgens het internationale recht op de Indonesische regering rustende constitutionele verplichting om de mensenrechten te eerbiedigen en te waarborgen,
inclusief de rechten van religieuze minderheden,
1.
acht het bijzonder betreurenswaardig dat als gevolg van het voortdurende conflict zoveel mensenlevens verloren zijn gegaan en roept de Indonesische regering op alles in het werk
te stellen om het geweld een halt toe te roepen ten einde de vreedzame coëxistentie tussen de moslim- en christenbevolking te herstellen zoals die tal van jaren mogelijk is
gebleken;
2.
constateert met voldoening dat de coördinerend minister van Politieke en Veiligheidszaken Susilo Bambang Yudhoyono en de minister van Binnenlandse Zaken Hari Sabarno zowel
Poso als Midden-Celebes hebben bezocht om zich persoonlijk te informeren omtrent de situatie, en dringt er bij de regering op aan zich actief met de situatie te blijven bezighouden;
3.
stelt eveneens met voldoening vast dat een begin is gemaakt met het sturen van extra troepen om te trachten een einde te maken aan de slachting en Tentena te ontzetten;
4.
roept de Indonesische autoriteiten op toe te zien op de veiligheid van alle etnische bevolkingsgroepen en religieuze gezindten;
5.
roept de Indonesische autoriteiten voorts op over te gaan tot de ontmanteling van de terreurorganisatie Laskar Jihad, die grotendeels verantwoordelijk is voor de gruweldaden
welke de afgelopen jaren op de Molukken zijn begaan, en de daders voor de rechter te brengen;
6.
roept de Indonesische regering eveneens op eventueel een speciale openbare aanklager te benoemen ten behoeve van de bijzondere rechtbank voor schendingen van de
mensenrechten, die dient te worden belast met de leiding van het onderzoek en de vervolging van de daders;
7.
verzoekt de Raad en de Commissie na te gaan op welke manieren zij het verzoeningsproces kunnen ondersteunen en welke voorzieningen zij kunnen treffen om de economische
ontwikkeling in de regio te bevorderen;
o
o o
III.
verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie doen toekomen aan de Commissie, de Raad, de regeringen van de lidstaten, de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, de Indonesische
regering en het Indonesische parlement en de gouverneur en het regionale parlement van Papoea.
Laatst bijgewerkt op: 17 mei 2004
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