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Att vara i Papua som oberoende utländsk journalist är 
nästan omöjligt, eftersom det är ovanligt att Indonesiens 
regering ger tillstånd. Det är nästan likadant om man ska 
åka till Moluckerna, trots att Indonesiens regering häv-
dar att landet är demokratiskt med pressfrihet. Om en 
undersökning är obekväm för makthavarna, kan det vara 
farligt för lokala journalister som arbetar med under-
sökande journalistik att göra sitt jobb. 

Banjir Ambarita, journalist på tidningen ”Bintang 
Papua”, en lokal tidning i Jayapura, körde den 3 mars kl 
01.00 lokal tid motorcykel hem. Trovärdiga källar berät-
tade för Amnesty International att när han kom fram till 
Jayapuras rådhus körde två män på motorcykel mot 
honom och knivhögg honom i bröstet och magen. Trots 
knivhuggen och blödningarna lyckades han nå den när-
maste polisstationen. Därifrån kunde de köra honom till 

Marthen Indeys sjukhus, där han opererades. Den senas-
te nyheten därifrån är att han är på väg att bli frisk. 

Banjir Ambarita har jobbat i Papua i fem år och 
skriver regelbundet i VIVAnews och The Jakarta Globe. 
Innan han attackerades hade han undersökt och skrivit 
om två påstådda våldtäktsfall mot tre civila personer, i 
vilka fyra polisofficerare var inblandade. En 15-årig 
flicka våldtogs och torterades. Det andra fallet gäller tre 
polisofficerare som tvingade en fängslad kvinna till 
oralsex under tre månader. Gärningsmännen fick myc-
ket milda straff. 

Även journalisten Ardiansyah Matra arbetade med 
undersökande journalistik och var anställd av Merauke 
TV, en lokal TV-kanal. Hans kropp hittades vid floden 
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Våld mot journalister i Papua och på 
Moluckerna 
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Fortsättning från sidan 3 

Gudang Arang nära staden Merauke den 30 juli 2010. 
Innan han rapporterades saknad var han mycket tystlåten 
några månader, eftersom han hade blivit hotad av sol-
dater för att han hade skrivit om den illegala skogs-
avverkningen i området. 

Enligt organisationen ”Reportrar utan gränser” fri-
kändes den 9 mars tre män som var inblandade i mordet 

på Ridwan Salamun, kameraman på SUN TV. Han blev 
hackad till döds när han filmade konflikten mellan by-
befolkningen i Tual, huvudort i ögruppen Aru i sydöstra 
Moluckerna, den 21 augusti 2010. Både lokala journa-
lister samt ”Reportrar utan gränser” har protesterat mot 
frikännandet och kräver att domstolen gör en ny rätte-
gång. 

Hendrik Amahorseja 


