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Riksdagsmotioner: Indonesien och
Västpapua
Till årets riksdag har två motioner om Indonesien och
Västpapua skrivits av Lotta Hedström (mp) tillsammans
med några andra miljöpartister.

I många delar av landet har radikala muslimska
grupper med hjälp av myndigheterna tvingat kyrkor att
stänga. Religionsfriheten och yttrandefriheten är fortsatt
satt ur spel.

Indonesien

Sammanfattning

Indonesiens muslimska prästerskapsråd har utfärdat
två intoleranta ”fatwor” (lagar). Den första från 2004
säger att muslimer inte ska hälsa på sina kristna grannar
och vänner vid firandet av Jesu födelse den 24
december. Den andra som utfärdades 2005 är emot
pluralism och tolerans mot människor med annan tro.

Även om 2004 års allmänna val i Indonesien väckte
många förhoppningar om reformer av det samhälle som
diktatorn Suharto efterlämnade efter 30 år vid makten,
hade ett knappt år senare inga förändringar ägt rum vad
gäller läget för de mänskliga rättigheterna.

Dessa yttringar av bristande respekt för
religionsutövning och för hur tidigare politiska fångar
kan återinlemmas i samhället är exempel på att de
mänskliga rättigheterna långt ifrån är säkrade i
Indonesien.

Mer än en miljon människor mördades bestialiskt
när general Suharto tog makten genom en statskupp i
oktober 1965. Hundratusentals människor arresterades.
De satt fängslade i över tio år utan några rättegångar
som bevisade deras brott. År 1975 blev de frisläppta,
men de har inte fått tillbaka sina medborgerliga
rättigheter och den egendom som konfiskerades.

Västpapua

Motionärerna vill att regeringen skall uppmärksamma
problemen med mänskliga rättigheter för tidigare
politiska fångar och kristna i Indonesien.

Motionärerna vill att regeringen aktivt ska verka för att
västpapuanerna ska få ett tillfälle att verkligen utöva sitt
självbestämmande om självständighet.

Sammanfattning
Västpapua var tidigare en holländsk koloni. I mitten av
1960-talet under ledning av FN slöts ett avtal om
Västpapua mellan Holland och Indonesien. Enligt
avtalet skulle en folkomröstning genomföras under
principen ”en man en röst” men en sådan har inte
genomförts. Indonesiens regering samlade ihop 1.025
personer i en indoktrineringskampanj och förklarade att
folket hade deklarerat sin vilja baserad på allmän

De radikala muslimska gruppernas väpnade attacker
mot kristna i de östra delarna av Indonesien har blivit
färre, men när det gäller rättigheterna för den kristna
minoriteten i landet att utöva sina tro, kvarstår
problemet i samma omfattning som tidigare. Att hålla
gudstjänst i en kristen familjs hem som ligger i ett
område där majoriteten är muslimer betraktas som en
brottslig handling för att sprida kristen lära i syfte att
konvertera muslimer till kristendomen.

Fortsättning på sidan 16
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Fortsättning från sidan 13
konsensus om att ansluta Västpapua med ”moderlandet”
Indonesien.

öriket.
Inte bara fattigdomen utan också läget för de
mänskliga rättigheterna i Västpapua är svårt och
förvärras. De som begått brott går fria från rättvisan.

Sedan integrationen med Indonesien, har
levnadsvillkoren för befolkningen blivit allt sämre.
Papuaner betraktas som en underklass i sitt eget land
och lever i fattigdom och misär. Enligt den indonesiska
tidningen Kompas (22/3 2005) lever 80 % av
befolkningen i fattigdom. Situationen bekräftas av den
indonesiska hälsoministern, Siti Fadilah Supari, som har
sagt att undernäringen i området är den värsta i hela

På grund av förtrycket och misären har
västpapuanerna krävt att FN genomför den utlovade
folkomröstningen om självständighet. Deras otröttliga
strävan har så sent som i juli 2005 fått gehör bland annat
från ledamöter i USA:s kongress.
Sammanfattning: Gabriel Jonsson
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