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Dyra resor i Papua
Alla medlemmar i Papuas lokala lagstiftande församling
har gjort dyra utlandsresor eller förbereder sig för att
resa dyrt utomlands. Resorna bedöms ha få positiva
effekter för befolkningen i en av Indonesiens minst utvecklade regioner. Inalles 62 personer från den lagstiftande församlingen, som har 56 medlemmar, och provinsadministrationen planerar att resa i separata grupper
under veckan 11-17 november. 18 personer reste söndagen den 10 november till Tyskland och grupper på 21
respektive 23 personer ska under veckan 11-17 november resa till Nederländerna respektive Nya Zeeland.
Yunus Wonda, som är vice talman i församlingen och
leder delegationen till Nya Zeeland, försvarar resorna.
Medan de genomförs, kommer församlingen stå tom.
Han avvisade också kritiken att syftet med resorna och
deras kostnader var omotiverade: det hade rapporterats
att alla deltagare hade fått 8.600 dollar för de fyra-fem
dagarna utomlands och att agendan var oklar. ”Resorna
var planerade sedan 2012. Syftet är att undersöka
utbildningen för papuanska studenter i dessa länder och
hur de har det samt hur regeringen stöder dem i form av
stipendier och moraliskt stöd.” Resorna skulle betalas ur
den lokala budgeten och hade redan godkänts av
centralregeringen. Den lokala församlingen uppger att

60 papuaner studerar vid universitet i Tyskland, sju i
Nederländerna och 18 i Nya Zeeland. Kritiker av
resorna menar att kostnaderna för dem - fyra miljarder
rupiah - skulle kunna ha använts bättre genom att
bekämpa lokala problem, däribland analfabetismen som
med 34% är den högsta i Indonesien. Papua är landets
fattigaste provins och fattigdomen uppgår till över 30%,
vilket är tre gånger över riksgenomsnittet. Yunus är en
av flera parlamentariker som nämns i en rapport av
Supreme Audit Agency från juli för att ha mottagit flera
hundra miljoner rupiah under täckmanteln socialt stöd
från den lokala budgeten. Nyheter om parlamentarikerna
som redan hade åkt blev kända dagen efter avresan.
Olika uppgifter föreligger om när resorna hade
planerats, likaså om kostnaderna. Det anses önskvärt att
delegationerna meddelar vad de har uppnått med sina
besök efter hemkomsten.
Gabriel Jonsson
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