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Det papuanska folkets flaggdag
Den första december 1961 hissades den västpapuanska
flaggan för första gången under den holländska
kolonialtiden i staden Hollandia, som nu heter Jayapura.
Före flagghissningen hade man också komponerat en
nationalsång. Sedan dess betraktar västpapuanerna den
första december som sin flaggdag. Flaggan är en symbol
i kampen för självständighet. Folket brukar kalla
flaggan ”Bintang Kejora” (”The Morning Star”),
möjligen på grund av det finns en stjärna i den.

nationalsången och hissar flaggan i hemlighet. Den som
bryter mot bestämmelsen arresteras.
Efter att Suharto hade avgått som president och
ersatts av Abdulrahman Wahid, tillät han dock
västpapuanerna att använda flaggan. Men på grund av
att ett icke trovärdigt forum riktades mot Wahid, blev
hans presidenttid kort. Därför blev tiden under vilken
man obestraffat kunde hissa flaggan inte mer än två år.
President Wahid ersattes av Megawati och det blev
återigen förbjudet att hissa flaggan på offentliga platser.
För att visa upp kampens symbol brukar man hänga
flaggan i träd eller på telefonstolpar där allmänheten kan
se den.

Flaggförbud infördes

Men när den holländska kolonialmakten överlämnade
Västpapua till Indonesien fick man inte längre hissa
flaggan och sjunga nationalsången. De förbjöds, därför
att de enligt regimen i Jakarta var symboler riktade mot
Indonesien som en enhetsstat. Man sjunger därför

Första december förra året hissade man ”Bintang Kejo-
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ceremoni för att hissa flaggan som kan man se på bilden

ra” på några platser i Jayapura. Eftersom området där
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