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Kongressledamöter i Jakarta I början av juli anlände fyra kongressledamöter från USA - David Drier, James Moran, Donald Payne och Eni Faleomavaega - till Indonesiens huvudstad Jakarta. För Indonesiens regering och massmedia var Faleomavaegas besök viktigast. Han är medlem i Sub-committee on Asia and the Pacific samt U.S. House Committee on Foreign Relations. Han har ofta utryckt sitt stöd för Västpapuas självständighet. Syftet med besöket var bland annat att få komma till Västpapua. Indonesiens utrikesminister, Hasan Wirayuda, sade att regeringen inte förbjuder Faleomavaega att åka till 

Västpapua, men först vill den veta vad syftet är. Det finns ingen restriktioner att besöka Västpapua. Om det finns behov av att konsultera några av provinsens ledare kan vi ordna det i Jakarta, sade Wirayuda. Speciell audiens I Jakarta fick Faleomavaega separat audiens hos Indo-nesiens president Susilo Bambang Yudhoyono tors-dagen den 5 juli 2007. Dino Patti Djalal, talesman för presidenten, beskrev mötet som varmt och vänligt. Fortsättning på sidan 11 
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Fortsättning från sidan 9 Mötet var mycket extraordinärt, sade han. Kongress-ledamoten Faleomavaega fick inte komma till Väst-papua på grund av säkerhetsskäl, sade Agung Laksono i parlamentet. Jeffrey Massie, parlamentsledamot för Partai Damai Sejahtera (Freds- och välfärdspartiet) sade att Human Rights Watch inte är vilken som helst institution, deras rapport har gett en mörk bild av området internationellt. För att bevisa att rapporten är helt osann, måste rege-ringen undersöka sanningen. Om den inte visar sig sann, 
måste rapporten dementeras, om nödvändigt stämmas, sade han. Vidare sade han att regeringen gjorde ett stort misstag. Halva Enis (Faleomavaega) politiska arbete ägnar han åt Västpapua. Att inte tillåta honom att besöka Västpapua väcker naturligtvis frågor hos honom. Jeffrey Massie ber regeringen att tillåta Faleomavaega att besöka och se vad som händer i Västpapua. Egent-ligen hade han stora förhoppningar om att få besöka Västpapua men besöket blev inte av på grund av säker-hetssituationen. Hendrik Amahorseja 


