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De 43 västpapuanska båtflyktingar som sökte asyl i Australien (se Merdeka, nr. 28) har beviljats uppe-hållstillstånd av Australiens immigrationsmyndigheter, med undantag för David Waingai. Han är fortfarande kvar i ett flyktingläger på Christmas Island i Indiska Oceanen medan de andra har förflyttats tillbaka till det australiska fastlandet. Ej asylrätt Enligt tidningen The Age (Melbourne) 06-05-25 sägs att han inte har beviljats uppehållstillstånd därför att hans mor är född i Japan, och att han har rätt att leva i Japan. Advokaten David Manne som representerar David Waingai tillbakavisar starkt myndigheternas påstående som grundlöst. Advokaten tillägger att det inte finns något bevis för att David Waingai är tillåten att komma in i Japan. ”Han har ingen rätt att få japanskt med-borgarskap, han har ingen rätt att åka dit och har inte giltigt pass heller”, säger advokaten. I sitt uttalande säger Immigration Departement att 
Waingai, som son till en av dem som grundade Rörelsen för ett fritt Papua (OPM), har skäl att vara rädd för repressalier på grund av sin politiska uppfattning. Utan att nämna Japan, säger immigrationsminister Amanda Vanstone att ett tredje land som undertecknat FN:s flyktingkonvention erbjudit honom rätten att åter-vända och att kan få leva där utan att behöva vara rädd för att sändas tillbaka till Västpapua. David Waingais far studerade i Okayama, Japan 1965-1969 och doktorerade sedan i USA. Efter att ha kommit tillbaka från sina studier i utlandet blev han involverad i OPM. Han blev arresterad av indonesisk militär 1999, och dömdes till 20 års fängelse i Cipinang-fängelset i Jakarta. Efter en tid där dog han - man misstänkte att han hade avlidit efter matförgitning. Davids mor, Tekuro Waingai, blev anklagad för att ha gömt en melanesisk flagga. Hon arresterades därför och dömdes till 8 års fängelse. Hendrik Amahorseja 
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