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Ondergetekenden, Papoease studenten en studerenden, waar- 
van de meegten in Nederlands Nieuw Guinea funkties hebben bekleed, 
vragen, in het besef van hun roeping voor de toekomst van hun 
volk, met de verschuldigde eerbied Uw aandacht voor het volgende. 

Ondergetekenden zijn verontrust door het feit, dat tegen- 
over de dreigementen, waarmee de Regering van Indonesië haar on- 
recì$matige eisen met betrekking tot htbn land kracht bijzet, hier 
te lande stemmen uit verschillende groepen wijzen op opvattingen, 
dat eventueel met de zelfbeschikking van het Papoease volk, be- 
doeld in art. 73 van het Handvest van de Verenigde Naties, geen 
of weinig ernst behoeft te worden gemaakt. 

Ondergetekenden vragen Uw hulp om het Papoease volk ervoor 
te behoeden, dat de door het vertfouwde Nederlandse bewind tot nog 
toe verankerde waarborg van de volledige uitoefening van bedoeld 
recht van zelfbeschikking op geen 'enkele Wze verzwakt z a l  worden. 
Het gaat hierbij niet alleen om de levensbelangen van het Papoease 
volk maar ook om de naleving van het volkerenrecht. Op de onwrik- 
baarheid daarvan moeten volkeren als het Papoease kunnen vertrou- 
wen. Vervalt dit, dan zullen de gevolgen rampzalig zun. 

Wet Papoease volk zou het niet kunnen begrijpen, indien 
daarvoor geen begrip zou bestaan of zou kunnen aangewakkerd bij de 
Verenigde Naties en bij vele buitenlandse mogendheden, zodanig, dat 
op grond daarvan de Indonesische bedrekgingen worden gestuit. 

Ondergetekenden zijn ervan overtuigd, dat het Indonesische 
denkbeeld, dat West-Papoea zelfbestuur zou kunnen genieten binnen 
de Republiek Indonesia, b.v. op de wijze van de bestaande Indone- 
sische provincies, geen verwezenlijking zou zijn van het; meerbed.oe1- 
de zelfbeschikkingsrecht. 

Ondergetekenden veroorloven zich er bovendien op te wazen, 
dat het Papoease volk, dat niet behoor-t tot de Indonesische volks- 
groepen, niet door die groepen mogen worden beheerst. Voorts heeit 
het de aandacht van ondergetekenden, dat het een feit is, dat de 
beginselen der democratie in Indonesië niet worden opgevolgd. 

Ondergetekenden zien voor hun.volk weinig heil in een z . g .  
open gesprek met'Indonesië zonder dat daarbij aan het zelfbeschik- 
kingsrecht van de Papoeas, zoals dit volkenrechteljjk geldt, onver- 
minderd zou worden vastgehouden. 

WU weten, dat het Papoease volk vertrouwt op het Nederland- 
se volk.. Moge werkeluk waar gemaakt worden dat, zoals door Rege- 
ring en Staten Generaal is erkend, de soevereiniteit over ons land 
aan onze bevolking toebehoort en de overdracht daarvan aan ons 
volk zal plaats vinden, zodra ons volk daarvoor gereed zal staan. 

Met gevoelens van eerbied en hoogachting, Kenmerk: geen.
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