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Den obarmhärtiga exploateringen i 
Västpapua 

Landskapet i Västpapua är förbluffande vackert. I 
det vackra landskapet finns mycket unik flora och 
fauna. I jorden finns enorma naturtillgångar. Några 
naturtillgångar har redan exploaterats av indonesiska 
och utländska multinationella bolag. Här behandlas 
kopparen och naturgasen. Koppar- och guldgruva 

Freeportgruvan ligger i den centrala delen av hög-
landet i bergskedjan Bintang. Gruvan är den tredje 
största koppargruvan i världen och samtidigt också 
världens största guldgruva. Gruvan drivs av Freeport 
McMorans dotterbolag. Det är ett amerikanskt multi-
nationellt bolag som har sitt huvudkontor i New 
Orleans. 

1967 fick bolaget ett förmånligt tillstånd för att 
utvinna koppar och guld på en yta man erhöll gratis 
motsvarande 250.000 tunnland. 21 år senare meddelade 
företaget att det hade hittat en stor malmfyndighet som 
skulle kunna ge mycket stora inkomster. Värdet av 
fyndigheten uppskattas till mellan 50 och 60 miljarder 
US-dollar. Med denna fyndighet undertecknade gruv-
bolaget en förlängning av kontraktet på 30 år med den 
indonesiska regeringen 1991. 

Det sägs att gruvbolaget har en årlig genomsnitts-
inkomst på 300 miljoner US-dollar. Hur stora inkomster 
som den indonesiska regeringen hittills årligen fått från 
gruvan i form av aktieutdelningar, gruvavgifter och 
skatter är omöjligt att veta. Först i år har en parlaments-
ledamot frågat hur mycket pengar regeringen får från 
Freeport. Då fick allmänheten veta att under år 2004 
hade staten fått ett skattebelopp på 297 miljoner US-
dollar [Suara Pembaruan, 16 februari 2005]. 

Militärt område  
I slutet av 1996 var Freeportområdet det mest milita-

riserade i den indonesiska övärlden. Avslöjandet 
kommer från en rapport gjord av Australian Council For 
Overseas Aid. Rapporten handlar om tortyr och för-
svunna personer som blivit arresterade av militären. 
Rapporten berättar också om samarbetet mellan gruv-
bolagets personal och den indonesiska militären i om-
rådet. 

The Jakarta Post rapporterade den 3 mars 2005 att 
för år 2001 betalade Freeport 4,7 miljoner US-dollar till 
den indonesiska regeringens 2.300 säkerhetsmän. För år 
2002 var beloppet 5,7 miljoner US-dollar. Kanske be-
tyder det att bolaget finansierar militärens närvaro. Naturgas 

Redan under den holländska kolonialtiden hade man 
utvunnit olja i den västra delen av Västpapua, som  kal-
las Vogel Kop (Det kallas så därför det ser ut som ett 
fågelhuvud.), särskilt kring staden Sorong. Dessutom 
hittade man i mitten av 1990-talet gasfältet Bituni. Gas-
fyndigheten är så stor att den indonesiska regeringen har 
lagt de dyrbara gasutvinningsprojekten på Natunnaöarna 
i Sydkinesiska havet i malpåse. 

I Bituniområdet finns stora och små gasfält, det 
största kallas Tangguh och beräknas innehålla 18,3 
triljoner kubikfot. I september 2002 undertecknade man 
ett avtal om att leverera gas till LNG-terminalen i 
Fujian, Kina. Leveransen är på 2,6 miljoner ton gas 
årligen under 25 år. Med Sydkorea har det slutits ett 
avtal om leveranser på 1,35 miljoner ton gas årligen un-
der 20 år. Ett avtal har också slutits med Sempra Energy 
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LNG Corporation för att leverera 3,7 miljoner ton gas 
per år under 20 år med början år 2007. Gasen skall leve-
reras till Mexico och Kalifornien. Uppskattningsvis fyl-
ler Västpapua statskassan med gaspengar på minst tre 
miljarder US-dollar årligen.  Fattigdom trots inkomsterna 

Om man sätter inkomsterna från koppar- och 

naturgasutvinningen i relation till att Västpapuas befolk-
ning enligt data från 2001 uppgick till 1,9 miljoner in-
vånare, borde befolkningen där leva gott. Men Kompas 
rapporterade den 22 mars i år att 80% av befolkningen 
lever i fattigdom. Tidningen Sinar Harapan skriver i sin 
upplaga den 2 mars att nästan alla barn i Västpapua 
drabbas av sjukdomen hepatit A. 

Hendrik Amahorseja 


