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Folkmordet i Västpapua
Griffith Journal of Law and Human Dignity vid Griffith
University i Australien har publicerat artikeln “A SlowMotion Genocide: Indonesian Rule in West Papua” av
dr Jim Elmslie och dr Camellia Webb-Gannon
( http://griffithlawjournal.org/wp-content/
uploads/2013/09/
glj_elmslie_webb-gannon.pdf).
Artikeln undersöker och förlänger debatten om folkmordet i Västpapua. Enligt FN:s folkmordskonvention
från 1948 är exempel på folkmordshandlingar mord,
åsamkande av svår kroppslig och psykisk skada, avsiktligt skapande av levnadsvillkor som är avsedda att eliminera en folkgrupp och bortförande med våld av barn
till en annan folkgrupp.

människorna behandlats som en fiende av de väpnade
indonesiska styrkorna.
Explicit och implicit statlig politik har konsekvent
inriktats mot att motverka och undanröja de papuanska
försöken att skapa en självständig stat eller åtnjuta politisk frihet i paritet med andra indoneser. I detta hårt
kontrollerade område har folkmordshandlingar genomförts som regeringens politik för att effektivt omintetgöra papuanska nationalister under den tid då informationen som kom ut ur provinsen kunde kontrolleras
strikt. I denna internetålder är detta dock inte längre
möjligt, utan bevis för både folkmordshandlingar och
regeringens avsikter kommer fram. Detta bådar illa för
Indonesien och regionen som är föga känd. Med tiden
tränger den djupt rotade konflikten i Västpapua in i det
globala medvetandet som ett folkmord i "slow motion" i
Stilla havet.

I tidigare undersökningar av frågan har man misslyckats med att bevisa den indonesiska regeringens uppsåt, vilket är en nödvändig förutsättning enligt konventionen. Artikeln finner att ett sådant uppsåt föreligger.
Författarna visar att Västpapua har ockuperats militärt
sedan 1962-1963. Enligt Västpapuas befolkning har
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