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Västpapuas tredje folkkongress
Måndagen den 17 oktober 2011 trängde folk in på
fotbollsplanen Zakheus som ligger strax bakom St.
Pauls mellanstadieskola i distriktshuvudstaden Jayapura. De som kom var delegater från olika delar av
landet som hade kommit för att deltaga i Västpapuas
tredje folkkongress (Kongress Rakyat Papua III KRPIII) som skulle vara till den 19 oktober. Indonesiens minister för politik och säkerhet var också inbjuden till kongressen, men han inte dök upp.

regeringar och länder världen över måste uppvisa förtåelse för vår sak. Om Västpapuas folk högt värdesätter
mänskliga rättigheter och internationella lagar kan folkkongressen inte betraktas som illegal. Den här kongressen är av folket för folket, underströk han.
Fokorus meddelade att i kongressens program står
det att representanter från guvernören, provinsens
parlamentet (DPRD), NGO:s, religiösa samfund, kvinnoorganisationer och befrielserörelsen OPM:s militära
enhet (TPN/OPM) ska tala, men det finns inte utrymme
för diskussion.

Det var en utomhuskongress. Organisatörerna hade
tänkt hålla kongressen på Cendrawasih-universitet eller
i en konferenslokal på något av hotellen som finns i
Jayapura, men man fick inte hyra något av dem. Varje
person som kom in på fotbollsplanen hade noggrant
undersökts av kongressens ordningsvakter. Men samtidigt som förberedelserna för kongressens öppningsceremoni pågick kom tungt beväpnade indonesiska
soldater och poliser. De kom inte in på kongressens
område utan intog positioner runt omkring utanför
fotbollsplanens staket.

När det gäller strejken i guldgruvan PT Freeport, i
vilken några gruvarbetare miste sina liv, samt kravet att
stänga gruvföretaget, sade han att morden i gruvan
aldrig kan bli uppklarade genom kravet att stänga
företaget. Det är bättre att vi blir självständiga först och
sedan tillsammans tar hand om dessa problem, eftersom
den nuvarande lagen inte är för folkets sak och det är
orättvist, underströk han.
På kongressens tredje dag hölls presidentval och val
till ministerrådet. Enhetligt valdes Fokorus Yoboisembut som president för den Federala staten Västpapua.
Efter att han hade blivit vald till president utropade han
en deklaration för den Federala staten Västpapua:

Invigning
Kongressen invigdes med bön som leddes av Yeremias
Dimara. Sju ledare från ursprungsbefolkningens områden i Tabi, Lapago, Mepago, Hananim, Saireri, Doberai och Bomberai samt Fokorus Yoisembut, ordförande i
Västpapuas traditionella råd (DAP – Dewan Adat
Papua) inbjöds att gå fram till mitten av planen för att
be. Fokorius ropade: ”Låt oss be för våra förfäders
misstag. Vi ber också för den indonesiska regeringen
som har skapat mycket elände i Papua. Må Gud förlåta
deras handlingar.” Han uppmanade alla kongressdeltagare att be. Gudstjänsten avslutades med att tre
äldre kvinnor blåste i trumpeter tre gånger. Efteråt slog
man på trummor för de sju ursprungliga befolkningsområdena. Dansgruppen Sampari framträdde. En
av dansörerna svängde med en två meter lång Morgonstjärneflagga, som är Västpapuas flagga.

Deklaration av den Federala staten
Västpapua
På denna dag, onsdagen den 19 oktober 2011, vid den
tredje nationella kongressen i Västpapua, deklarerar det
västpapuanska folket:
I.

Deklarationen återställer och återupprättar det
papuanska folkets oberoende och suveränitet i
nationen Västpapua, som förlorades till Indonesien genom invasionen 1962 och annekteringen den första maj 1963.

II.

Grundlagen för den Federala staten Västpapua
träder i kraft genom etablering av en administration i form av en vald president och vald
regeringschef - statsministern.

Anförande
Efter invigningen talade Selpius Bobii, ordförande i
kongressens organisatoriska kommitté. I sitt tal sade han
bland annat att dagens kongress är en del av nutidshistorien som kommer att avgöra framtiden när det
gäller människorättsaktivister och kraven det västpapuanska folkets kongress ställer på att mänskliga
rättigheter ska respekteras. Staten har en skyldighet att
respektera, att skydda och att uppfylla demokratiseringsprocessen i Indonesien enligt internationella
lagar, sade han.

III. Regeringen i den Federala staten Västpapua
garanterar alla människors rättigheter i landet.
IV. Indonesien avslutar omedelbart sin ockupation
av Västpapua fredligt som en civiliserad nation
och medlem av FN.
V.

Efter Selpius talade Fokorus Yoisembut. Bland
annat sade han att Västpapuas folk inte kämpar för att
skada eller krossa Republiken Indonesien utan för att
försvara folkets grundläggande rättigheter, inklusive
rätten till självständighet som en nation. Vidare sade
han att kongressen framförde önskningar om att

Förenta Nationernas medlemmar erkänner det
oberoende Västpapuas lika värde med övriga
självständiga nationer i världen.

VI. Säkerhetsrådet upptar omedelbart den Federala
staten Västpapua som medlem i FN.
VII. Ger mandat till Västpapuas nationella ledarskap att styra regeringen samt lagstiftande och
dömande organ, att försvarsdepartementet utser
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överbefälhavare och även så snart som möjligt
inom ett år genomför allmänna val för att välja
en regering.

feature=endscreen&NR=1&v=oi0QvpSTdM0
3.

Folket i Västpapua uppskattar er förståelse för den
historiska orättvisa som vi har lidit och är mycket tacksamt för er regerings stöd och erkännande för åter-upprättande av vår suveräna rätt.

Indonesiens ståndpunkt
Med anledning av händelsen intervjuade Indonesiens
nyhetsbyrån Antara ministern för politik och säkerhet
samt kriminal- och detektivpolischefen i Västpapua
dagen efter attackerna. Djoko Suyono, minister för
politik och säkerhet sade: ”Polisen gör razzior eftersom
deras handlingar bedöms som förräderi. De satte upp en
stat i staten och erkänner inte presidenten. Det är sant att
en människa dödades men det var på en annan plats.
Ingen som deltog i kongressen eller utsattes för razzior
skadades. Offren skadades inte av kulor utan av stickvapen. Fallet är fortfarande under utredning av polisen i
Västpapua."

Gud välsigne oss alla hjärtligt
Forkorus Yaboisembut, ordförande i Västpapuas traditionella råd
Kopia till:
•
•
•
•
•
•

FN:s generalsekreterare
USA:s president
Indonesiens president
Kungadömet Nederländerna
Påven i Vatikanstaten, Rom
Ledamöter i den amerikanska kongressen och
senaten

Imam Setiawan, den regionala chefen för kriminalpolisen, deklarerade den 20 oktober i Jayapura att man
inte tolerarar någon alls som stödjer separatistiska rörelser eller förräderi i regionen: "Jag säger att om någon,
från vilken sida som helst som stödjer separatistiska
aktiviteter eller förräderi hade gjort samma sak som
igår, skulle jag rensa bort, eliminera, vederbörande."

Attack mot kongressen
Efter nomineringen av Fokorus som president och utnämningen av hans ministerråd attackerades kongressen av den indonesiska polisen, militären och säkerhetsenheter. De arresterade omkring 300 personer. Med stor
sannolikhet kommer de arresterade personerna att få
hårda och långvariga fängelstraff. Attackerna kan man
se i följande videoreportage:
1.

http://www.youtube.com/watch?
v=vWaLNafIHw4&feature=related (Aljazeera)

2.

http://www.youtube.com/watch?

http://www.youtube.com/watch?
v=ZU3cDXsfirQ&feature=related

Enligt honom kommer sådan verksamhet som den
tredje västpapuanska folkkongressen att upplösas med
våld och om nödvändigt utplånas.
"Om någon från något håll stöder denna rörelse, är
jag redo att dö för det och jag ska hugga ner dem. Detta
har blivit min plikt och det gäller att vara konsekvent",
sade han.
Hendrik Amahorseja
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