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FN:s 25 konferens om mänskliga rättigheter (MR) hålls 
i Genève den 3-28 mars. Den 4 mars talade Vanuatus 
premiärminister Moana Carcasses Kalosi. En stor del av 
hans anförande handlade om situationen i Västpapua om 
vilken han bl.a. sade följande: 

”Mitt land deltar i detta möte för att uttrycka oro 
över läget för de mänskliga rättigheterna i Västpapua. 
Vi är verkligen mycket oroade över det sätt på vilket det 
internationella samfundet har försummat hur det pa-
puanska folkets mänskliga rättigheter har allvarligt un-
dertryckts sedan 1969. Herr president, ni är ordförande 
för det ädlaste organet i FN - Rådet för mänskliga rät-
tigheter. Men vad gör vi när det melanesiska folkets rät-
tigheter i Västpapua hotas av militära interventioner? 
Efter det kontroversiella beslutet om att hålla en folk-
omröstning 1969 har det melanesiska folket i Västpapua 
ständigt utsatts för den indonesiska säkerhetstjänstens 
brott mot de mänskliga rättigheterna. Världen har bevit-
tnat en litania av tortyr, mord, exploatering, våldtäkter, 
militära räder, godtyckliga gripanden och undertryc-
kande av det civila samhället med hjälp av underrät-
telseverksamhet. Den indonesiska Nationella kommis-
sionen för mänskliga rättigheter (Komnas HAM) drar 
slutsatsen att dessa handlingar utgör brott mot mänsk-
ligheten enligt indonesisk lag nr 26/2000 (Komnas 
HAM 2001, 2004). I detta klimat av rädsla och förtryck 
av politiskt oliktänkande, och uppenbar likgiltighet från 
världssamfundet, inklusive FN och de mäktiga industri-
länderna sedan 1969, finner vi en bortglömd ras som 
fortfarande vågar drömma om jämlikhet och rättvisa. 
Men de demokratiska nationerna har hållit tyst.” 

Kalosis tal finns i sin helthet på internet, http://
webtv.un.org/meetings-events/watch/

vanuatu-high-level-segment-5th-meeting-

25th-regular-session-human-rights-

council/3290028806001. 

Värt att notera är att Indonesien undertecknade den 
internationella konventionen om tortyr (Convention 
against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment eller kort United Nations 
Convention against Torture) den 23 oktober 1985 och 
ratificerade konventionen den 3 oktober 1998. Under-
tecknande och ratificerande är något helt annat än im-
plementation och ett exempel på detta kan man se på: 
h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?

v=JM2C5Jf4hKI. 

De som hissade Republik Maluku Selatan (RMS) 
flagga på Moluckerna fick inte bara långa fängelsestraff 
utan blev också torterade i fängelset. Tortyren orsakade 
invaliditet och även dödsfall bland de moluckiska poli-
tiska fångarna, däribland Johan Teterisa och hans fängs-
lade vänner. Se http://blog.amnestyusa.org/
asia/raising-a-regional-flag-embarrassed-

the-people-of-indonesia-in-the-eyes-of-

the-world/ och om flagghissning http://
blog.amnestyusa.org/asia/the-dangerous-

act-of-raising-a-flag/. 

Vid sidan av den här stora MR-konferensen orga-
niseras också ett möte av Unrepresented Nations and 
Peoples Organization (UNPO) på Palais du Nation i 
Genève den 14 mars angående situationen i Västpapua 
som representeras av Organisasi Papua Merdeka 
(OPM). Aceh representeras av Aceh Sumatra Liberation 
Front (ASNLF) och Moluckerna representeras av RMS. 
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