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Det senaste som hänt inom den västpapuanska frihets-
rörelsen är att den nya organisationen The West Papua 
Coalition for National Liberation (WPCNL) bildats. 
Syftet med denna paraplyorganisation är att samla alla 
krafter och organisationer som kämpar gemensamt för 
Västpapuas rättigheter. OPM, som från början kämpat 
mot den så kallade integration som trädde i kraft genom 
Indonesiens övertagande av Västpapua från Neder-
länderna på 1960-talet, är med i WPCNL. 

OPM menar att integrationen inte ägde rum i enlig-
het med internationell praxis, det vill säga genom en 
folkomröstning baserad på att en man har en röst såsom 
var avsikten i avtalet mellan Indonesien och Nederlän-
derna om Västpapua som undertecknades under FN-till-
syn i New York 1962. Vad Indonesien gjorde var att de 
samlade 1.000 bychefer i en barrack isolerad från all-
mänheten. Bycheferna indoktrinerades under två vec-
kors tid i syfte att de skulle rösta för en integration med 
Indonesien. Efteråt meddelade den indonesiska 

regeringen att det västpapuanska folket hade uttryckt sin 
önskan att bli en del av Indonesien. Uttalande 
I WPCNL:s uttalande kan man bland annat läsa 
följande: Vi, de enade ledarna för Västpapua, står under 
en paraplyorganisation och uppmanar Indonesiens 
regering att helt återställa det västpapuanska folkets 
civila, politiska, ekonomiska och kulturella rättigheter. 
Med andra ord kräver de att få bilda en självständig stat. 

WPCNL har skickat ett brev till Indonesiens rege-
ring om att hålla samtal i ett tredje land under ett erkänt 
internationellt organ, men det sägs att Jakarta vill att 
samtalen ska äga rum i Indonesien. Hur det gått i detta 
ärende har ännu inte meddelats. 

Generalsekreterare i WPCNL är dr John Ondawame. 
Ett representationskontor finns i Port Vila i Vanuatu. 
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