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Den 23 december 1994 beslutade FN:s generalför-
samling att den 9 augusti varje år är den internationella 
dagen för urbefolkningar. Med anledning av detta hölls 
den 13 september 2009 ett möte i Jayapura. Huvudtemat 
på mötet var ”Låt oss rädda Papua och dess urbefolk-
ning”. Huvudtalare var prästen Forkorus Yaboisembut. 
Han är också Papuas folkråds (Dewan Adat Papua—
DAP) ordförande. Hans anförande innehåller ett upprop 
om att man måste skydda Västpapua och dess kvar-
varande urbefolkning på 1,2 miljoner papuaner. 

Uppropet består av följande punkter: att skydda fol-
ket från ett smygande folkmord och att rädda landet och 
dess naturtillgångar, inklusive skogarna. De traditionella 
byarna och folket måste skyddas från problem som kan 
förstöra framtida generationers levnadsvillkor. Han 
understryker att säkerheten och framtiden för papua-
nerna ligger i deras egna händer. Dödshoten mot det 
papuanska folket blir allt synligare och tydligare. Folk 
blir skjutna, mördas, kidnappas, arresteras, fängslas, 
dödas av hunger och drabbas av sjukdomar. 

Befolkningstal 

Befolkningen uppgick 1969, som kallas tillämpning av 
”folkets önskan om att integreras i Indonesien”, till 
ungefär 800.000. År 2007 var de bara 1,2 miljoner. 
Enligt Forkorus var den papuanska befolkningen i 
grannlandet, Papua Nya Guinea (PNG) när PNG blev 
självständigt 1975 700.000, men år 2007 hade de blivit 7 
miljoner. Att tillväxten i Västpapua varit långsam beror 
på att levnadsvillkoren blivit allt sämre efter den så 
kallade integrationen med Indonesien. Det har skett 
genom ett långsamt systematiskt folkmord. Folkmordet 
genomförs genom militära operationer, summariska 
avrättningar, försvinnanden av människor genom kid-
nappningar och arresteringar på falska anklagelser för 
att ha samröre med Organisasi Papua Merdeka. (OPM). 
Folk mördas genom matförgiftning, alkohol och dess-
utom icke-adekvat sjukvård, HIV/AIDS och hungers-
nöd. Konsekvensen av allt detta är att det papuanska 
folket är i en mycket allvarlig situation. 

I sitt anförande nämnde Fokorus en forskningsrap-

port från West Papua Project Rapport i Sydney från 
augusti 2007, skriven av doktor Jim Elmsle, som upp-
skattar att år 2020 väntas den icke-papuanska befolk-
ningen öka mycket kraftigt till 70,8% av den totala be-
folkningen. En mycket mer oroande prognos gäller för 
år 2030. Han förespår att då blir papuanerna bara 15,2% 
av den totala befolkningen i landet av 15,6 miljoner in-
vånare. 

Baserad på den här prognosen säger Forkorus att 
papuaner måste vara rädda om sig och försvara sig mot 
de stora hoten mot deras existens i sitt eget land. 

Naturtillgångar exploateras 

Freeport Inc exploaterar i stor skala den största guld-
gruvan i världen i den centrala delen av landet. British 
Petoleum exploaterar naturgasen. Skogarna huggs ner. 
Enorma vinster samlas från vår rikedom medan pa-
puaner dör av fattigdom när de berövas sina rikedomar. 
Städerna och marken monopoliseras av kapitalister som 
note bene är immigranter. De bygger supermarkets, affä-
rer och andra byggnader som finns överallt utan att ta 
hänsyn till det papuanska folkets rättigheter. Papuaner 
diskrimineras och marginaliseras i sitt eget land. 

Inflyttningen av icke-papuaner går mycket fort och 
förstör livet för urbefolkningen. Det finns inga sätt att 
försvara landsbygdsbefolkningen och deras byar: det 
traditionella bysystemet är hotat. Statsmakten och dess 
rättssystem tystar ned folkets krav på sina rättigheter. 

Baserat på ovan nämnda faktorer säger Forkorus att 
för att få slut på den enorma fattigdomen hos det pa-
puanska folket måste papuanerna enas och tillsammans 
bygga upp krafter för att försvara sin existens och undgå 
förintelse.  

I sitt slutanförande uppmanade han regeringarna i 
Indonesien, USA, Nederländerna och Förenta Natio-
nerna att möjliggöra en internationell dialog eller hålla 
en folkomröstning för att få slut på papuanernas elände 
och rädda dem från utplåning från jordens yta. 

Hendrik Amahorseja  

Rädda Papua och dess folk! 
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