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dödlig tystnad är en aktuell, läsvärd och 
nogrann genomgång av förhållandena på Väst- 
papua från slutet av 40-talet till våra dagar. 
Boken redogör för hur Västpapua – som skiljer 
sig både etniskt, kulturellt och geografiskt från 
indonesien – ändå blir en del av detta land. 

Bokens första del handlar om FN:s svek och om hur Västpapua 
blir en bricka i stormaktsspelet för att stärka indonesiens band till 
Väst, vilket var intressant efter Sukarnos fall och mördandet av 
mellan 500 000 och 1 000 000 kommunister. Eftersom papuaner-
na inte ansågs förstå sitt eget bästa kunde kravet på allmän rösträtt 
dribblas bort av FN. med en FN styrka som aldrig utgjordes av 
mer än 16 personer i ett land ungefär lika stort som Sverige, får 
representanter år 1969, under hot och terror från indonesiens sida, 
rösta om Västpapua ska införlivas med indonesien eller uppnå 
självständighet. utgången är given. det globala kapitalet får 
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också sitt. Ett avtal med det amerikanska företaget Freeport gav 
det rätt att bedriva gruvdrift i Västpapua under 30 år. avtalet slöts 
1967, innan omröstningen genomfördes. även svenska Sand-
viken är samarbetspartner till Freeport. För Västpapuas del har 
indonesiens framfart medfört ständiga uppror, massmord, flykt, 
miljöförstörelse, folkomflyttningar etc. transmigrasi, ett indone-
siskt folkomflyttningsprogram som har stötts av Världsbanken, 
är antagligen det största hotet mot en framtida självständighet 
för Västpapua. år 2001 hade 800 000 indonesier emigrerat till 
Västpapua. den inhemska befolkningen uppgår till 1,4 miljoner. 
Västpapuas yta är 22% av indonesiens. på samma sätt som kina 
expanderat i tibet och Xinjiang genom att låta hankineser flytta 
in, vill indonesien stärka makten över Västpapua. avslutningsvis 
diskuteras FN:s ansvar för Västpapuas situation och att vi måste 
utföra påtryckningar så att västpapuanerna får bestämma om sin 
framtid genom fria och rättvisa val som omfattar hela befolknin-
gen.                                                                                        
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