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Dålig pressfrihet i Västpapua
I Västpapua har den politiska, ekonomiska och kulturella situationen för papuaner i många avseenden inte
blivit bättre under indonesiskt styre än under nederländskt utan snarare sämre.

nedom om indonesiska polisers och militärers brutalitet
mot den papuaska civilbefolkningen i deras hemland.
Inte bara rapporteringen i massmedia utan också
bokutgivningen är hårt bevakad. Böcker av bland andra
Sofian Yoman och Benny Gay har förbud att tryckas
och säljas.

För att dölja diskrimineringen av de inhemska papuanska invånarna har den indonesiska regimen begränsat rörelsefriheten för internationella mänskliga rättighetsobservatörer, ideella organisationer och journalister
i deras arbete med rapportering, särskilt om brott mot
mänskliga rättigheter begångna av polis och militär.

För Indonesiens journalister är det inte heller lätt,
särskilt inte för dem som arbetar med grävande journalistik om miljö eller samhällsfrågor. De måste beakta
faran från säkerhetsstyrkornas hotelser. Adriansyah
Matrai’is, som arbetade för Merauke TV, hittades den
30 juli 2010 död i floden Gudang Arang. Hans händer
var bundna i ett träd för att kroppen inte skulle flyta
iväg. Den 24 augusti 2010 attackerades Musa Kondorura på Kantor Berita Radio (KBR) 68H i Wassior av
två män, Luki och Hendra, som påstog sig vara från
säkerhetstjänsten. Den 3 mars 2011 blev Banjir Ambarita, journalist som skriver för Jakarta Globe och Bintang Papua, knivhuggen i buken av två män i Jayapura.

Den 2011-12-05 gjorde den indonesiskspråkiga
sektionen av Radio Nederland en intervju med Freddy
Tulung, generaldirektör i Indonesiens departement för
Information och Publik Kommunikation, angående
restriktionen för utländska journalister att besöka Västpapua (http://www.rnw.nl/bahasa-indonesia/video/
menghindari-multi-interpretasi-masalah-apua).
I sitt svar säger han att det är för att förhindra felaktig tolkning av situationen i Papua. Utan tvekan kan
till och med små barn, som går i grundskolan, också
förstå att generaldirektören inte vill låta världen få kän-
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