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Båtfolket från Västpapua 
Onsdagen den 18 januari 2006, ungefär klockan två på 
eftermiddagen lokal tid, upptäckte Australiens 
kustbevakning en främmande båt vid Cape York i norra 
Australien. Det var en traditionell 25 meter lång kanot 
utrustad med utombordsmotor. På masten hade den 
OPM:s flagga ”Morgonstjärnan”. I båten fanns 43 
personer. 

De lämnade staden Merauke fredagen den 13 
januari, klockan 03:00. Det sägs att det egentligen var 
två båtar, men en av båtarna fick maskinhaveri. 
Dessutom var vädret mycket dåligt. Bara en båt kunde 
därför fortsätta sin resa till Australien. Begärde asyl 
Efter ankomsten begärde de 43 personerna - sju barn 
och 36 vuxna - omedelbart politisk asyl. Enligt Louise 
Bryne från det Melbournebaserade Australia West 
Papua Association hade flyktingarna tagit sjövägen,  
därför att den vanliga vägen - att gå över gränsen till 
Papua Nya Guinea - nu är mycket besvärlig på grund av 
att den är hårt kontrollerad och bevakad. 

Hon tillägger att det bland de asylsökande finns 
studenter från olika delar av Västpapua. En av dessa 

flyktingar är studentledaren Herman Wainggia, som 
tidigare hade suttit många år i fängelse för sina politiska 
åsikter och aktiviteter. Osäkert öde 
Indonesiens nya ambassadör i Australien, Teuku 
Mohammad Hamzah Thayeb, säger att det finns inga 
orsaker för västpapuaner att söka asyl och att de inte är 
kriminella. Från Jakarta meddelas det att också president 
Susilo Bambang Yudhoyono har garanterat gruppens 
säkerhet om de skulle komma tillbaka. 

Men Australiens senator Kerry Nettle från det Gröna 
Partiet säger att ambassadör Thayebs garanti inte skall 
tas på allvar. Han tillägger att den nya indonesiska 
ambassadörens säkerhetsgaranti för de västpapuanska 
flyktingarna om de skulle åka tillbaka inte är trovärdig. 
Det utbredda förtrycket av frihetsrörelsen i Västpapua är 
ju väl dokumenterat. 

I väntan på ett besked om asyl från myndigheterna 
har de västpapuanska flyktingarna förflyttats från det 
australiska fastlandet till flyktningläger på Christmas 
Island i Indiska Oceanen. 

Hendrik Amahorseja 
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