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Lokalbefolkning kräver kompensation situationen kan förbättras och rättvis fördelning kan skapas med hjälp från regeringen och BP i en fredlig atmosfär. Möte med guvernören Demonstranterna tilläts inte möta guvernören utan bara stammens spirituella ledare och bycheferna fick komma in i guvernörsbyggnaden för samtal med guvernören och hans medarbetare. Samtalet pågick i två timmar. Personligen gav guvernören inga kommentarer till de framförda kraven. En av hans medarbetare, Hegermur, som är chef för provinsens gruv- och energidepar-tement, sade att samhällets krav är mycket komplicerade och att man måste ordna det hela på det nationella planet. Det gäller ju fördelning av inkomster som redan har bestämts av den centrala regeringen i Jakarta.  Eftersom den indonesiske presidenten har ett fulllbokat program och därför inte kan besöka Väst-papua, är det enligt Hegermur omöjligt för stamdele-gationen att få träffa honom för att direkt överlämna kraven. Han tillägger att fördelningen på 30 % som stammen kräver är omöjlig att tillgodose, eftersom det redan har fattats ett beslut på nationell nivå. BP:s synpunkt I samband med att stambefolkningen framförde sina krav tog Erwin Maryoto, BP Indonesia Manager Integrated Social Programe i Papua, kontakt med tidningen Cendrawasih Pos. Enligt honom ifrågasätter inte BP befolkningens krav om de framförs fredligt. Han tillade att den lokala provinsregeringen omedelbart skulle samla teamet som hade bildats i samband med att Papua Stakeholder Meeting IV hölls i början av mars i år. I mötet deltog NGO:s, akademiker, samhällsledare och mediafolk för att framföra önskemålen till BP Indonesias kontor i Jakarta. När ett sådant möte äger rum har han inte sagt. Hendrik Amahorseja 

För några år sedan hittade man i Bitunibukten gasfält med enorma gasreserver. Bitunibukten ligger i sydöst på den västra delen av Västpapua som kallas Vogelkop. Gasfältet döptes till Tangguh. British Petroleum (BP)  blir huvudkontraktör för att utvinna gasfyndigheterna. I jämförelse med andra gasfält i den indonesiska arkipelagen är Tangguhs gasreserver inte bara enorma volymmässigt utan de ligger även mycket nära havs-ytan. Därför är kostnaderna för att utvinna gasen relativt sett mycket låga. Långt innan anläggningar för gasutvinning hade färdigbyggts av BP hade man redan undertecknat lång-siktiga levereransavtal med bland annat Kina, Sydkorea, Taiwan, Mexiko och USA. Demonstration I området där gasfältet ligger bor folkstammen Sebayar Kumbarano Dambando. Den 28 mars demonstrerade stammen under ledning av Jamludin Iribaram. De gick till Papua Barat-provinsens guvernörskontor. Där fram-för kontoret läste Jamaludin Iribaram upp demon-stranternas krav i form av 23 punkter. Bland annat krävde de att BP ska betala 60 miljarder rupier (48 miljoner kronor) för de sex brunnar som man kommer att pumpa upp gasen från. BP ska också betalas 10 miljarder rupier (8 miljoner kronor) i kompensation för sagopalmsskogar som har blivit förstörda av förberedel-serna för att utvinna gasen. Sagomjöl är viktig basmat vid sidan av ris, kassava, sötpotatis och taro för folket där. Demonstranterna kräver också att BP varje kvartal ska betala 10 % av vinsten till stammen, och att 30 % av de 70 % av gasinkomsterna som provinsregeringen får från centralregeringen i Jakarta ska tillhöra stammen. BP måste finansiera infrastrukturens utbyggnad och den ekonomiska utvecklingen, ge tillgång till rent färsk-vatten och elektricitet samt erbjuda utbildning för ung-domar och kvinnor. I slutet av sitt anförande utryckte Jamaludin Iribaram sin förhoppning om att samhälls-Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige licens. För att se en kopia av denna licens, besök http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/se/ eller skicka ett brev till Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA. 


