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Internationell advokatkonferens 

I början av augusti ordnade International Lawyer for 
West Papua en tvådagarskonferens i London. Konfe-
rensens syfte var att stödja Västpapuas folk i sin kamp 
för frihet och självständighet. En sådan konferens 
väcker tveklöst reaktioner i Jakarta, särskilt från 
regeringen. Enligt tidningen Cendrawasih Post den 4 
augusti ligger principen för enhetsstaten Republiken 
Indonesien (NKRI) fast. "Principen om en enhetsstat för 
oss måste upprätthållas. Det finns ingen anledning, 
ingen möjlighet öppen för dem att höja Morgon-
stjärnan", sade försvarsminister Purnomo Yusgiantoro i 
samband med firandet av Iftar (muslimsk helgdag) igår 
(3/8). 

Han kritiserade dem som stöder Västpapuas krav för 
att inte vara medvetna om att konferensen icke fick 
uppmärksamhet av det internationella samfundet. Den 
tidigare ministern för energi och mineraltillgångar sade 
att regeringen fortfarande arbetar med den rättsliga 
processen om att det finns indikationer på förräderi. 
Enligt honom håller man utkik på vissa platser, bl.a. 
Paniai och Abepura. Den samordnande ministern för lag 
och ordning avvisar tanken på brott mot de mänskliga 
rättigheterna i Västpapua. Myndigheterna gör sitt jobb i 
korridorerna mot brottsbekämpning och det kan inte 
uppfattas som en form av brott mot de mänskliga 
rättigheterna. "Gör inga misstag som uppfattas som brott 
mot de mänskliga rättigheterna", sade han. 

Medlemmar av USA:s 

representanthus protesterar 

Båda demokrater och republikaner i representanthuset 
har i ett uttalande protesterat mot behandlingen av Filep 
Karma. Filep Karma, 52, är en framstående papuansk 
politisk aktivist och före detta indonesisk tjänsteman 
som avtjänar ett femtonårigt fängelsestraff för sitt arbete 
för opinionsbildning för mänskliga rättigheter. Han 
greps den första december 2004 för att ha organiserat 
och deltagit i en ceremoni i Abepura, där hundratals 
människor hade samlats för att höja den papuanska 
flaggan Morgonstjärnan och fira årsdagen av den 
papuanska självständighetsförklaringen från det hol-
ländska styret 1961. Även Karma fördömde i sitt fram-
trädande användandet av våld, blev anklagad för för-
räderi och dömdes till femton års fängelse. Enligt dem 
som undertecknade uppropet mot våldet hade Karma 
häktats på felaktiga grunder och hans rättegång hade 
brutit mot indonesisk lag och landets skyldigheter enligt 
internationell rätt. MR Karma lider av luftvägsinfek-
tioner och buksmärtor men nekas läkarvård. 

De 26 undertecknarna av protesten uppmanade presi-
dent Yudhoyono att släppa Mr Karma och att den indo-
nesiska regeringen ska uppfylla sina åtaganden 
enligt internationell rätt och sin egen konstitution. 
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