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USA tar upp situationen i Papua 
Under sin resa i Asien i september besökte 
utrikesminister Hillary Clinton Indonesien. Tidningen 
Jakarta Globe skrev den tredje september att hon sade 
att hon givetvis beklagar våldet i Papua. Och när det 
inträffar bör det finnas en fullständig och öppen ut-
redning och viktiga lärdomar bör dras. Indonesiens 
utrikesminister Narty Natelegawa säger också att län-
derna ärligt och öppet har diskuterat Papuafrågan. 

I början av november besökte USA:s ambassadör i 
Jakarta Scott Marceil Jayapapura. Han sökte infor-
mation om säkerhetsläget i Papua och besökte det regio-
nala militära kommandohögkvarterets talesman överste-
löjtnant Jansen Simanjuntak. 

Enligt överstelöjtnanten frågade ambassadören under 
besöket i det regionala ledningshögkvarteret i Cendera-
wasih kommandostabschefen brigadgeneral I Made 
Agra Sudiantara om säkerhetssituationen i Papua. 
Brigadgeneralen meddelade att situationen i Papua är 

"fredlig" och att säkerhetsproblemen sköttes av polisen 
med militären redo att hjälpa till på begäran i enlighet 
med lag nr 34/2004 om TNI (militären). Lagen imple-
menteras med hjälp av ´soft power’, dvs. genom terri-
toriell kontroll samtidigt som ansträngningar görs för att 
påskynda den ekonomiska utvecklingen, inklusive för-
bättringar av de mänskliga resurserna i inlandet så att 
Papua kan komma ikapp andra provinser. Kommando-
stabschefen uppger att förekomsten av TNI-styrkor i 
Papua ligger i linje med det rättsliga mandatet, samtidigt 
som säkerheten är en uppgift för polisen. 

Under sitt korta besök förklarade ambassadören att 
den amerikanska regeringen stöder Indonesien som ett 
suveränt land. "Den amerikanska regeringen är också 
stolt över den aktuella utvecklingen i landet, särskilt de 
förändringar som har ägt rum inom TNI under de 
senaste 15 åren", påpekade brigadgeneral Sudiantara. 
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