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Den 23 december 1994 antog FN:s generalförsamling 
resolution 49/214. Resolution fastställde att den 9 
augusti ska bli den internationella dagen för världens 
ursprungsfolk. Dagen firas också i Västpapua. Den 
centrala platsen för firandet var staden Wamena, som 
ligger ett tiotal kilometer söder om huvudstaden 
Jayapura. Det beräknas att ungefär 20.000 papuaner från 
olika delar av landet kom till Sinapuks fotbollsplan i 
Wamena för att fira dagen samt uttrycka sina politiska 
aspirationer och demonstrera mot de dåliga 
levnadsvillkor under vilka de lever. Firandet ägde rum 
under fredliga förhållanden. Några av deltagarna hade 
med sig banderoller och flaggor - den indonesiska 
flaggan, FN:s flagga och den västpapuanska flaggan 
"Morgonstjärnan" - trots förbudet att äga, visa och hissa 
den egna flaggan. Skottlossning och dess offer 
När demonstranterna hade samlats och programmet 
inletts blev mötesdeltagarna beskjutna. Det blev 
kalabalik, folk sprang från platsen åt olika håll för att ta 
skydd. Opinus Tabuni (37) blev ihjälskjuten. 
Obduktionen visade att kulan som fanns i hans kropp 
var av 9 mm kaliber. Provinsens polischef Eko Danto 
sade den 18 september att undersökningsresultatet 
indikerade att projektilen inte var från ett vapen som 
någon av de 47 poliser, som var vid firandet för att 

upprätthålla ordningen, hade med sig. Enligt 
regeringens nationella kommitté för mänskliga 
rättigheter, som hade skickat representanter från Jakarta, 
kommer kulan från ett armévapen. Det sägs dock inte 
vilken typ av vapen det är och från vilken enhet av 
armén den kommer. Röst från Biak 

Kommittén för mänskliga rättigheter i Biak och Supriori 
ordnade tillsammans med det traditionella rådet i Biak 
den 17 september utanför det lokala parlamentet i Biak 
en demonstration mot blodigt våld och dödsskjutningen 
av Opious Tabuni i Wamena den 9 augusti. 

Demonstranternas representant, Tineke Rumkabu, 
fördömde i sitt uttalande alla former av hot som den 
indonesiska säkerhetstjänsten använde mot dem som 
firade ursprungsfolkens dag i Wamena. Hon ifrågasatte 
Indonesiens regerings ansvar angående tillämpningen av 
FN:s deklaration om mänskliga rättigheter i Västpapua. 
Vidare uttryckte hon kritik mot de handlingar som under 
åren krävt många dödsoffer i Västpapua. Till sist sade 
hon att det behovs lokal, nationell och internationell 
hjälp för att tillsammans åstadkomma framsteg och fred 
i Västpapua. 
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