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Västpapuas tredje folkkongress ägde rum i Jayapura den 
17-19 oktober 2011. Framstående aktivister, som käm-
par för Papuas folks rättigheter talade, och olika stam-
mars danser presenterades. Atmosfären var fredlig men 
också spänd, eftersom tungt beväpnad indonesisk polis 
och militär bevakade kongressen. Mot slutet av den pro-
klamerade Fokorus Yoisembut, som folkets represen-
tant, att den Federala Republiken Västpapua hade upp-
rättats. Han blev också vald till president. Kort efteråt 
stormade de indonesiska säkerhetsstyrkorna kongressen. 
Ungefär 300 personer arresterades. En del av deltagarna 
flydde. Några av dem sköts ihjäl, medan andra lyckades 
gömma sig i Teologiska Högskolans komplex, men på 
eftermiddagen gjorde säkerhetsstyrkorna en razzia i 
området och samtliga arresterades. 

De arresterade kongressdeltagarna anklagades för att 
vara separatister och förrädare mot staten Indonesien. 
De som döms för brott mot staten brukar få livstids 
fängelse och även dödsstraff tillämpas. 

Rättegången 14/2 

Sex personer, däribland president Fokorus Yoisembut 
och premiärminister Edison Gladius Waromi, har åta-
lats. Som bevismaterial hade dokument och vapen be-
slagtagits. Rättegången började i Jayapura den 14 
februari 2012. När de åtalades identitetshandlingar läs-
tes upp protesterade de: enligt sin egen uppfattning är de 
inte medborgare i Indonesien utan i Västpapua. De vill 
inte tvingas att bli indonesiska medborgare, eftersom de 
är papuaner och medborgare i den Federala Republiken 
Västpapua. Domaren accepterade inte invändningarna. 

Värt att notera är att Fokorus i domstolen förkastade 
anklagelserna om förräderi, eftersom syftet med 

kongressen enligt honom var att återupprätta Väst-
papuas suveränitet erkänd av den tidigare presidenten 
Sukarno, men upphävd i och med den militära inter-
ventionen 1962. 

Vittnesutfrågning 17/2 

När utfrågningarna gjordes, visades vittnena inte upp 
utan istället visade åklagaren upp 64 objekt som bevis. 
De åtalades advokat protesterade, eftersom vittnen 
skulle utfrågas, men juryn beslutade ändå att fortsätta. 
Det blev oväsen när Fokorus och hans kollegor protes-
terade och sade att förhandlingarna inte behövde fort-
sätta. Utanför domstolsbyggnaden var det återigen fullt 
med säkerhetspersonal. 

Förhandlingen 21/2 

Bevakningen var ännu mer omfattande p.g.a. de många 
poliser som vittnade. De sade att de antingen inte kände 
till den deklaration som Fokorus hade läst upp eller inte 
kunde komma ihåg den. De kände inte heller någon av 
de anklagade. Vittnesmål hördes även från vanliga pa-
puaner. Ett vittne betonade att kongressen var fredlig. 
Han hade själv gripits och blivit torterad av poliser. För- 

handlingen avslutades med protester från Fokorus mot 
åklagaren och domaren, som enligt honom använde 
olika förevändningar. En av försvarsadvokaterna sade 
att yrkandet på fem års fängelse för landsförräderi för de 
åtalade är hårt. Det längsta straff som deras handlingar 
borde ge är ett års fängelse eftersom det "... inte finns 
några bindande bevis mot de åtalade". 
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