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Under den allmänna valdagen den 9 april ungefär kl 
01.00 lokal tid i Västpapua attackerade en beväpnad 
grupp papuaner den indonesiska polisens mobila 
förbands (Brimob) anläggning i Abepura. Det påstods 
att mer än 100 medlemmar av OPMs militära enhet, som 
kallas Tentara Pembebasan Nasional /TPN (Nationella 
befrielsearmén), deltog i aktionen. Vapen som användes 
i attacken var bland annat gevär som AK47 och M16, 
molotovcocktails och traditionella vapen, det vill säga 
pilbågar. Efter attacken på polisanläggningen försvann 
TPN-medlemmarna i mörkret. I attacken förlorade OPM 
en av sina medlemmar - han blev dödsskjuten - medan 
polisen förlorade tre män. 

Två timmar senare, inte långt från attackplatsen,  in-
träffade en brand på det statliga univeristetet Cendra-
wasihs rektorat. All kontorsutrustning och alla doku-
ment gick upp i rök. Det sägs att det brändes ned därför 
att unga fattiga papuaner är diskriminerade inom uni-
versitetsutbildningen. 

Vid ungefär samma tid som attacken på polisenheten 
i Abepura ägde rum, brann elva bränslecisterner som ägs 
av det statliga indonesiska oljebolaget Pertamina på ön 
Biak. Inte bara i Jayapura, Abepura och på Biak in-
träffade attacker utan också på några andra platser i 
Västpapua som till exemplel Nabire och Manokwari. 
Hur allvarliga oroligheterna var på de platserna har inte 
rapporterats. Möte i Jakarta 
Enligt tidningen Suara Indonesia Baru den 10 april sägs 
det att i samband med händelserna i Västpapua samlades 

höga indonesiska militärer och officerare för att dis-
kutera situationen och vilka åtgärder  man skulle vidtaga 
i Västpapua. Sammanträdet ägde rum i den indonesiske 
armébefälhavarens kontor i Jakarta. Bland dem som del-
tog var inrikesminister Madiyanto, spionchefen Samsyir 
Siregar, polischefen general Hendarso Danuri, säker-
hetsministern general Widodo och arméns befälhavare, 
general Djoko Santoso. General Widodo samt vice-
president Jusuf Kalla säger att regeringen har givit 
instruktioner till polisen och armén där att ta i med hård-
handskarna mot bråkmakarna. Samtidigt säger Widodo 
att ett kompani av lättrörliga brigader inom poliskåren 
omedelbart skickades till Västpapua. 

Från Jayapura meddelade Indonesiens nyhetsbyrå 
Antara att några ungdomar har arresterats. Bland de 
arresterande är Alberto Wandipko, Misele Wandipko, 
Franky, Aleks, Gerson,Matias Kogoya, Bina Hubby och 
Erich Lobo. Vidare information om vad som hänt dem 
är inte tillgänglig. 

Den senaste nyheten angående TPN/OPM:s attacker 
mot Indonesiens ockupation av Väspapua är att ons-
dagen den 15 april anfölls en polisenhet som hade 
kommit för att hämta valurnan i byn Lumbuk i distriktet 
Tingginambut i Puncak Jaya. I attacken blev sex poliser 
sårade och en person miste livet. Protestdemonstra-
tioner, hissning av Morgonstjärneflaggan och vapen-
strider mot ockupationsmakten för rätten till självbe-
stämmande och en egen stat och framtid har ökat och 
brett ut sig i övriga delar av landet. 
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