Persbericht
Millenniumdoelen?
Hoge kindersterfte West Papoea vergt noodhulp
In de periode van 18 tot 24 november vindt het internationale millenniumdoelen congres
plaats in Utrecht. Gaat het goed met het behalen van deze doelen? Neen! In het
binnenland van West Papoea is de kindersterfte onverkort hoog, en ontbreekt het aan
basisvoorzieningen. Over millenniumdoelen en de wereldwijde Dag van de Rechten van
het Kind op 20 november 2010 heeft men nog nooit iets gehoord, en nog minder
gemerkt. De Samenwerkende Organisaties voor West Papoea (SOWP) grijpen het
congres aan om aandacht te vragen voor de schrijnende situatie in het binnenland van
West Papoea, het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea.
Vooral de gezondheidssituatie van moeders en kinderen in West Papoea behoeft
dringend aandacht. Uit het SDSP rapport “Kindersterfte in West Papoea” blijkt dat de
situatie in de binnenlanden onrustbarend is. Ruim 30 procent (31,6) van de levend
geboren kinderen sterft in de binnenlanden van de Kebarvallei voor het 18e levensjaar.
Van deze groep sterft 85% voor het 5e levensjaar: dit zijn 268 op de 1000 kinderen!
Deze cijfers zijn veel zorgwekkender dan de cijfers die tot nu toe zijn gepubliceerd van
de registreerbare gebieden aan de kust. Het is duidelijk dat snelle en gerichte actie
nodig is om dit immense probleem aan te pakken. Wij vrezen dat ook in andere
afgelegen gebieden van West Papoea, min of meer dezelfde conclusies kunnen worden
getrokken.
De Samenwerkende Organisaties voor West Papoea hebben de handen ineen
geslagen en ondersteunen de lokale bevolking met de broodnodige verbeteringen. De
kennis van het gebied en de bevolking is juist bij deze organisaties het meest actueel.
Ons streven is er op gericht de Indonesische overheid te helpen om door een
intensievere samenwerking te komen tot een versnelde aanpak van de problematiek.
Door deze noodhulp zal de stagnatie in het behalen van de millenniumdoelen in West
Papoea zoveel mogelijk worden voorkomen.

Wij stellen het zeer op prijs indien u aandacht kunt geven aan de problematiek en de
intentie van de hulporganisaties in Nederland.
In de bijlagen treft u aan:
• de brieven aan die zijn aangeboden aan de gouverneurs van West Papoea
• onderzoeksrapport kindersterfte in de Vogelkop
Meer informatie:
Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP)
Vereniging voor Papoea Vrouwen in Nederland
Stichting Mansurbabo
Stichting Manusia Papua
Stichting Nieuw Guinea
Stichting Papua Projectgroep Nieuwegein (SPPGN)
Stichting Usdatara
Stichting Rajori
Stichting Hati Bersatu
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