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Västpapua i skuggan av Indonesiens politik
Nyligen besökte Step Vaessen, reporter på Aljazeera,
Västpapua. Hennes rapport därifrån visar att, trots tio år
av reformer efter general Suhartos avgång, samma hårda
politik fortfarande förs i Västpapua som under hans
styre. Ett exempel i rapporten är fallet Julius Meage.
Han arresterades på grund av att han hade stulit 30
dollar. Han blev torterad, hans naglar drogs ut, hans
könsorgan och tunga brändes. Militärbefälhavaren i
området vägrar att ge intervjuer om händelsen. Människorättsaktivisten Theo Hesegem har krävt att den
som begått brotten mot Meage arresteras och ställs inför
domstol men förgäves.

daterna måste ändra sitt beteende och använda mera
övertygande metoder mot befolkningen.
Husit Wetipo, lokal stamfolksledare på höglandet,
säger bland annat att han har tappat förhoppningarna om
en förbättring: ”Vi vet att mycket pengar investeras men
vi får ingenting. Regeringen betraktar oss som galna,
eftersom vi än i dag inte har kläder på oss.” Han drömmer om ett fritt Västpapua och bättre levnadsvillkor.
Om Du har tillgång till internet kan Du själv se Aljazeeras rapport från Västpapua på http://
www.youtube.com/watch?v=78Kons5VdYg . Två
tidigare TV-rapporter gjorda av australier kan man se på

Trots att frihetsrörelsen OPM håller en låg profil har
Indonesien ändå tiotusentals soldater stationerade i
Västpapua. Provinsguvernören Seubu säger till Aljazeeras reporter att han lovar att rensa upp bland missförhållanden i systemet. Samtidigt tillägger han att sol-

http://www.youtube.com/watch?
v=WmfO7cyMKOU&NR=1
och
http://
w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=0cPLzna5qjE&feature=related
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