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Nyheter från och om Västpapua Yales rapport  
I december 2003 publicerades en forskningsrapport 

om mänskliga rättigheter i Västpapua av det  välkända 
Yale University Law School i USA. Sedan Indonesien 
1969 tog över Västpapua har befolkningen lidit svårt. 
De indonesiska säkerhetsstyrkorna begår systematiskt 
kriminella handlingar, såsom tortyr och utomrättsliga 
avrättningar av civilbefolkningen. Dessa handlingar har 
brutit ner det lokala traditionella levnadssättet, vilket i 
sin tur orsakat eländiga förhållanden i form av 
undernäring och sjukdomar bland befolkningen. 
Rapporten framhåller att det enligt internationella lagar 
och förordningar är ett brott mot mänskligheten att bryta 
ner människors levnadssätt. State Departments rapport 

Förhållandena för de mänskliga rättigheterna i 
Västpapua försämrades under 2003 enligt den rapport 
om Indonesien som det amerikanska utrikesdepartement 
givit ut. Regeringen respekterar inte mänskliga 
rättigheter och indonesiska säkerhetsstyrkor dödar, 
torterar, våldtar och slår fängslade civila samt 
medlemmar av separatiströrelserna. 

Rapporten säger att den indonesiska regeringen gör 
litet för att tillräckligt utreda förra årets brott mot de 
mänskliga rättigheterna. Det gäller mycket allvarliga 
brott i det centrala höglandet så som utomrättsliga 
avrättningar, tortyr och politiskt motiverade bränder. Biskop Tutu 

Till stöd för västpapuanernas rop för rättvisa har den 
sydafrikanske Nobelpristagaren, biskop Desmond Tutu, 
anslutit sig till ett upprop riktat till FN:s 
generalsekreterare Kofi Annan om att granska FN:s roll 
i Indonesiens övertagande av Västpapua. I ett uttalande i 
februari sade biskopen att i Västpapua fortsätter ett 
brutalt förtryck som fråntar människor deras 
grundläggande människovärde och deras mänskliga 
rättigheter, inklusive rätten till självbestämmande. 

I sitt stöd till uppropet för en granskning av FN:s 
uppförande sade han att ett starkt FN skulle kunna vara 
kapabelt att korrigera sitt misstag.  En internationell 
kampanj för att förmå generalsekreteraren att granska 
FN:s roll i 1969 års Act of Free Choice lanserades i 
mars 2002. Kampanjen har erhållit växande 
internationellt stöd, inklusive en majoritet av den 
irländska riksdagen. 

Jordbävning i Nabire 
Den 6 februari kl. 0.55 ägde en jordbävning rum i 

staden Nabire, som ligger i den centrala delen av 
Västpapua. Styrkan var 6,9 på Richterskalan. 
Jordbävningen förstörde många byggnader i Nabire, bl a 
den lokala parlamentsbyggnaden, affärer, bron Kusuma 
Bangsa samt moskén i stadens centrum. Bland offren 
fanns 25 döda och 182 skadade, varav 110 allvarligt. 

Den 4 mars kom president Megawati till Nabire. 
Hon var hårt bevakad av 1.500 man ur 
säkerhetsstyrkorna, inklusive brandmännen. Hennes 
besök i området var mycket kort, ungefär 1,5 timme. I 
huvudstaden Jayapura demonstrerade studenter mot 
henne. På deras plakat stod det bl a ”brott mot 
mänskligheten i Västpapua.”  Biskopen beklagar situationen  

I påskbrevet till sina katolska församlingsmedlem-
mar bad Jayapuras biskop, Mgr Leo Laba Lajar OFM, 
om ursäkt för att utbildningsläget är dåligt och den 
ekonomiska situationen svår. Brevet distribuerades i 
församlingar i Jayapura och Timika. 

Utbildningssituationen i Jayapura församling är 
mycket oroande, säger en 60-årig man vid namn 
Prelatus. Liksom Alexander Moni, som är ansvarig för 
utbildningen i Jayapura, förklarar han att de katolska 
skolorna har problem sedan regeringen stoppat all 
utländsk hjälp, inklusive från Holland som är den största 
donatorn. Därför har kyrkan varit tvungen att stänga ett 
antal skolor, särskilt i inlandet medan vissa skolor 
fortsätter som förut men med bara tre och i vissa fall 
endast en lärare. Stiftet Yajapura  fortsätter att prioritera 
hjälpen till daghem, grund- och mellanstadieskolor samt 
gymnasieskolor i inlandet och i städerna. Man bygger 
studenthem och ger stipendier till elever som är fattiga 
men duktiga och skickar dem till högre utbildning i 
hopp om att de senare skall kunna arbeta i katolska 
skolor, säger Moni. 

Hittills har stiftet Jayapura tre daghem med 400 barn 
och 15 anställda, 40 grundskolor med 6.639 elever och 
332 lärare, sex mellanstadieskolor med 1.519 elever och 
93 lärare samt fem gymnasier med 1.698 elever och 144 
lärare. 
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