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Val till guvernörs- och viceguvernörsposten hölls i 
Västpapua den 10 mars. Ungefär 1,43 miljoner män-
niskor var registrerade som röstberättigade. Det totala 
antalet vallokaler var 4.066. Några smärre incidenter 
ägde rum - till exempel demolerade människor som inte 
var på vallistan, trots att de hade blivit registrerade, 
totalt en vallokal i södra provinsens huvudort Jayapura - 
men överlag sägs det att valet gick lugnt till. 

Det var fem "par" som kandiderade till guvernörs-  
och viceguvernörsposten. På valdagen kl. 22:00 visade 
preliminära resultat att Barnabas Suebu och hans 
medkandidat Alex Hasegem ledde. Ett slutgiltigt 
valresultat beräknas bli klart inom några dagar. Plan att dela upp Västpapua 
Valet hölls i skuggan av den indonesiska regeringens 
planer på att dela upp Västpapua i tre nya provinser. 
Befolkningen har demonstrerat mot planerna och skrivit 
petitioner. Även kyrkornas råd har förklarat att de 

stödjer folkviljan i den här frågan. Kort sagt har 
befolkningen gjort allt inom de ramar som Indonesiens 
demokrati tillåter, men regeringen i Jakarta visar 
fortfarande inte några positiva tecken alls. 

"Den centrala regeringen under ledning av Susilo 
Bambang Yudohyono och Yusuf Kalla visar samma 
inkonsekventa attityd som den tidigare regeringen 
(Megawatis)", sade människorättsaktivisten M Arfiandi 
Fauzan vid en konferens i Jayapura den 9 mars. Han 
tillade att regeringen inte respekterar att befolkningen 
har accepterat lag nummer 21 från 2001 angående 
speciell autonomi, som en utväg för att lösa olika 
problem i Papua. Alla debatter, alla offer och erkän-
nandet av civilsamhället i Papua har regeringen inte alls 
värderat", säger han. Ungefär samma uppfattning ut-
trycker den lokala parlamentsledamoten, Ferdinand 
Yatipai. 
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