
President of the Republic of Indonesia
H.E Joko Widodo
c/o Presidential Staff Office (KSP), Gedung Bina Graha
Jalan Veteran No. 16
Jakarta Pusat 10110
Indonesia

Your Excellency

I call on you to immediately and unconditionally release prisoner of conscience Johan Teterissa
and all of his co-protestors imprisoned solely for their peaceful political expression.

Johan, a primary school teacher from Maluku, has spent nearly 10 years in prison for the simple
act of waving a flag. He led a group of men in a "cakalele" dance protest in front of the former
President which ended with them raising a flag banned by the government. The men were taken
by the police, whipped, beaten and imprisoned following an unfair trial. Johan was sentenced to
life, reduced to a 15-year sentence.

Johan and his co-protestors remain imprisoned thousands of kilometres from family and friends.
Pending their release they should be immediately transferred to a prison closer to their families.

Please take action today to end this injustice.

Yours sincerely,



President of the Republic of Indonesia
H.E Joko Widodo
c/o Presidential Staff Office (KSP), Gedung Bina Graha
Jalan Veteran No. 16
Jakarta Pusat 10110
Indonesia

Vaše excelence,

vyzývám Vás, abyste okamžitě a bezpodmínečně propustil politického vězně Johana Teterissu a
všechny jeho spoluprotestující, kteří byli uvězněni pouze za své pokojné politické vyjádření. Johan,
učitel na základní škole z Moluky, strávil ve vězení téměř 10 let za obyčejný akt mávání vlajkou.
Vedl skupinu mužů při protestu tancem „cakalele“ před bývalým prezidentem, na konci kterého
vztyčili vládou zakázanou vlajku. Muži byli odvedeni policií, zbičováni, zbiti a po nespravedlivém
procesu zavřeni do vězení. Johan byl odsouzen na doživotí, poté mu byl rozsudek zmírněn na 15
let. On i jeho kolegové zůstávají nadále uvězněni tisíce kilometrů od svých rodin a přátel. Než se
projedná jejich propuštění, měli by být okamžitě přemístěni do věznice blíže ke svým rodinám.
Prosím začněte ihned jednat a ukončete tuto nespravedlnost.

S úctou,
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