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I Västpapua är det förbjudet att inneha eller visa flaggan 
”Morgonstjärnan” offentligt. Det är inte heller tillåtet att 
fira självständighetsdagen den första december. Trots 
detta förbud samlades i nästan hela landet människor i 
städer och byar för att fira denna dag. Firandet bestod 
inte av vanliga ceremonier med dans och musik utan av 
demonstrationer avsedda att framföra folkets krav på att 
Västpapua ska bli ett självständigt land. 

Förut brukade deltagarna i demonstrationer ha med 
sig stora flaggor, men den här gången var det annor-
lunda - de hade med sig små flaggor eller flaggan i form 
av klistermärken som klistrades på pannan och kinden. 
Denna taktik gjorde det svårt för Indonesiens polis och 
militär att arrestera deltagarna. Nabire 
I staden Nabire deltog ungefär 10.000 människor i en 
manifestation i en park. Manifestationen bestod av en 
ekumenisk gudstjänst ledd av prästen Daud Auwe. I 
närheten av folksamlingen fanns fullt beväpnade indo-
nesiska soldater och poliser med sina fordon. 

I sin predikan sade Daud Auwe bland annat att 
Västpapua är ett fritt land som ändå inte är fritt, 
eftersom det oavbrutet kommer fler och fler soldater hit 
och att det ”är tillåtet att mörda människor av vilken 
orsak som helst. Vi måste ta hand om Västpapua som en 
fredszon. Vi ska inte låta oss köpas. Vi måste behålla 
enheten bland oss, från kusten till bergstopparna av vårt 
land som ett melanesiskt folk.” 

En anan talare var Nabires lokala traditions-
rådsledare, Esebius Kobogau, som är mycket kritisk mot 
Indonesiens regeringspolitik att göra Västpapua till ett 
så kallat särskilt autonomt område. Han sade också att 
Indonesien vet att Västpapua som har en liten befolk-
ning vill ha självständighet. Därför vill de dela området 
i 35 distrikt. Vem ska fylla de posterna om inte folk 
utifrån, som oavbrutet kommer in? Vårt kulturarv ut-
plånas och vårt folk är på väg att utrotas. Därför är 
självständighet den enda utvägen för oss, avslutar han 
sitt anförande. Manokwari 
Enligt den indonesiska tidningen Kompas deltog 
ungefär 2.000 personer i manifestationen i Manokwari. 

På grund av förbudet mot att inneha eller visa 
”Morgonstjärnan” offentligt hade människor klister-
märken med bilder av flaggan fastklistrade på sina pan-
nor och kinder. Ledaren för traditionsrådet ledde de-
monstrationen. I sitt tal sade han bland annat: ”Vi vill ha 
frihet på fredlig väg. Faktum är att den speciella 
autonomipolitiken har misslyckats att förbättra väl-

ståndet i samhället utan har skapat mer problem.” Enligt 
den lokala polismyndigheten hade demonstranterna 
inget tillstånd utan det skulle vara en vanlig gudstjänst 
som sedan hade blivit en demonstration. Jayapura 
Manifestationen ägde rum i en park, där människor 
samlades till en manifestation färgad av tiotals små 
exemplar av ”Morgonstjärnan.” I denna park är Theys 
Hiyo Eluay begravd. Han var ordförande i Papuas råds-
presidum (PDP) men mördades brutalt av den indo-
nesiska militären i Jayapura den 10 november 2001. 
Huvudtalare var PDP:s generalsekreterare, Thaha Al 
Hamid. 

I sitt tal sade han bland annat: ”Landet Papua har 
många akuta problem och därför lever tusentals 
papuaner i rädsla. Bland dem har 4.000 dött av HIV/
AIDS. Därtill kommer människor som dött av trafik-
olyckor, mördats och drabbats av olika olyckor som lett 
till deras död. Urinvånarna i Papua är nu bara en miljon 
invånare. Urinvånarnas samhälle håller på att utplånas. 
Och med den här manifestationen ber jag därför er 
närvarande att tänka över denna situation.” Vidare sade 
han att sedan Västpapua hade integrerats i Republiken 
Indonesien i maj 1963, blev papuanerna margina-
liserade. ”De har inte gynnats av utvecklingen. De är i 
utkanten av ekonomin eller säljer sina handelsvaror på 
marken,” underströk han i sitt tal. Jakarta 
Trehundra västpapuanska studenter som studerar i Bali 
och Java och tillhör Komite Aksi National Rakyat 
Papua (Nationella aktionskommittén för Västpapuas 
folk) demonstrerade omkring trafikrondellen vid Hotel 
Indonesia i Jakarta den första december. 

Talesmannen för demonstranterna sade bland annat 
att vi idag uttrycker att Västpapuas självständighet är ett 
historiskt faktum som ingen makt kan hindra. Han sade 
vidare att autonomin som Indonesiens regering före-
språkar inte alls gagnar folket utan bara de borgerliga. 
HIV/AIDS sprider sig mer och mer utan att den indo-
nesiska regeringen gör något åt det. Talesmannen under-
strök fyra punkter i sitt tal: 

1. att inte erkänna Indonesiens överhöghet i 
Västpapua 

2. att förkasta Indonesiens annektering genom 
folkomröstningen 1969 

3. att kräva självbestämmanderätt för Västpapua 

4. att vädja om stöd från världssamfundet för att 
hjälpa det västpapuanska folket att förverkliga 
sina rättigheter. 

Hendrik Amahorseja 

Västpapuas självständighetsdag 
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