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Från Papua och Indonesien

Nabire på Papua drabbas igen av jordbävning

Förra gången var det i februari men fredagen den 26 november kl 12.25 lokal tid drabbades Nabire igen av en jordbävning. Den
mätte 6,4 på Richterskalan. Jordbävningens epicentrum låg 17 km söder om staden. Det rapporteras att 320 hus blev förstörda eller
nedbrända. Dessutom blev sex skolor och fem religiösa byggnader svårt skadade. Stadens hamn och flygplats är också skadade.
Människooffren omfattade 19 döda samt 33 svårt och 150 lätt skadade.

Tusentals papuaner flyr från indonesiska
soldater
Mail Courier (Queensland, Australien) rapporterar den 27 november
2004 att i de centrala Puncak Jaya-distrikten svälter människor, deras hem
har bränts ner och deras gårdar har blivit förstörda av indonesisk militär.
Därför flyr människor undan militären och gömmer sig i grottor i bergen.
Orsaken är den militära operationen efter att sex icke-papuaner blev dödade
i oktober. Enligt den papuanske aktivisten Tom Beanal har uppskattningsvis
15.000 människor från 147 byar flytt.

Attacker mot kristna i Indonesien
Attackerna mot kristna fortsatte under september och oktober. I Poso i den centrala delen av ön Sulawesi blev
prästen Susanti Tinulele skjuten till döds under gudstjänsten medan han predikade för sin församling. På stadens
marknad kastades en bomb mot en minibuss med kristna passagerare. Sex personer dödades. En kristen bychef blev
kidnappad och sedan halshuggen. Hans kropp och huvud slängdes på gatan. Ingen har blivit arresterad för dessa
kriminella handlingar.
Myndigheter i staden Bandung har beordrat stängning av 13 kyrkor av olika församlingar. Kyrkorna har ofta blivit
beskyllda av det muslimska rådet för att försöka omvandla muslimer till kristna.
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