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Presidenten hedrad 

Vid sitt statsbesök i Storbritannien i slutet av oktober 
hedrades Indonesiens president Susilo Bambang Yud-
hoyono med "Honorary Knights Grand Cross of the 
Order of the Bath" av drottning Elisabeth, som bjudit in 
honom. Före statsbesöket spekulerades i indonesiska 
media om presidenten verkligen skulle åka, eftersom Ed 
McWilliam i Radio Nya Zeeland sagt att han betalar 
80.000 dollar till den som arresterar presidenten under 

statsbesöket. 

Det är inte första gången sådana hot riktas mot den 
indonesiske presidenten. I oktober 2010 förmådde be-
folkningen i Sydmoluckkerna genom en protestaktion 
den indonesiska presidenten att ställa in sitt statsbesök 
till Nederländerna några minuter före avresan till 
Amsterdam. 

Hendrik Amahorseja 

Uppmanas att inte använda övervåld 
i Papua 

Amnesty International uppmanade i oktober de 
indonesiska myndigheterna att se till att säkerhetsstyr-
korna inte använder övervåld. Det gjordes mot bakgrund 
av att polis och militär ingrep den 23 oktober efter att 
omkring 300 personer hade samlats till en demonstra-
tion framför universitet i Manokwari i provinsen Papua. 
Västpapuas nationalkommitté, som arbetar för ett själv-
ständigt Västpapua, hade ordnat demonstrationen. 

Polis och militär ingrep för att hindra demonstran-
terna att tåga iväg. När några personer började kasta 

sten öppnade polisen eld och sköt urskillningslöst. 
Enligt uppgift skadades minst elva demonstranter, varav 
fyra fick skottskador. Journalisten Oktovianus Pogau, 
som bevakade demonstrationen, uppgav att han miss-
handlades av polisen. Minst fem andra personer ska 
också ha skadats. 

Vidare uttryckte Amnesty International oro för att 
papuanerna förvägras sin rätt till yttrandefrihet och att 
hålla fredliga möten. Den 19 oktober stoppade polisen 
hundratals personer som ville samlas vid självstän-
dighetsaktivisten Theys Eluays grav i Sentani. Han 
mördades i november 2001 av indonesiska officerare. 

Gabriel Jonsson 

Indonesien-notiser 

Detta verk är licensierat under Creative Commons 
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 
Sverige licens. För att se en kopia av denna licens, besök 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/se/ eller 
skicka ett brev till Creative Commons, 171 Second Street, 
Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA. 

Material som publiceras i Merdeka & ÖsttimorInformation 
kan också publiceras i http://www.globalarkivet.se. 


