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Eni Faleomavaega, kongressledamot och ordförande i 
US House of Foreign Relations subcommittee for Asia-
Pacific och The Global Enviroment, som engagerar sig  
för Västapua fick tillstånd att besöka området i slutet av 
november förra året. 

Först kom han till Timika, sedan till Biak. På Biaks 
flygplats väntade lokalbefolkningen och människor från 
organisationen LSM på honom. Men man kunde inte 
hålla något ordentligt möte. Myndigheterna försökte 
smuggla ut honom genom flygplatsens bakdörrar, men 
när folkmassan fick veta om det jagade man honom för 
att få att få tillfälle att prata. De fick prata på gatan en 
stund. Slagord ropades  
Sedan flögs han ut till staden Manokwari. Liksom i Biak 
hade människorna i Manokwari förväntat sig att de 
skulle få träffa honom. Enligt den indonesiska tidningen 
Kompas (28 november) samlades människor under hård 
polisbevakning för att framföra sitt budskap på Sudarso-
vägen, som man påstod att Faleomavaega skulle åka 
förbi på vägen från flygplatsen. Bland slagorden som 
demonstranterna ropade var: ”Speciell autonomi är 
ogynnsam för folket”, ”Olösta brott mot mänskligheten” 
och ”Autonomi gynnar bara myndigheterna”. Man ropa-
de slagord om en folkomröstning. Faleomavaega stan-

nade inte hos demonstranterna utan kördes förbi till gu-
vernörens  kontor. På kontoret träffade han guvernör 
Seubu, Agus Alue, som är ordförande i Väst-papuas råd, 
och Tom Beanal. Seubu talade om autonomi medan 
Agus och Tom underströk svagheterna i den speciella 
autonomin. 

Från Manokwari flög han tillbaka till Timika. Jour-
nalister, som väntade på honom, fick inte träffa honom 
för en intervju. Därifrån flög han till Bali för att delta i 
miljökonferensen. Han uttalade sig om tredagars-besö-
ket i Västpapua till John Mcbeth från tidningen Strait 
Times den 14 december. Han är tacksam för besöket 
men eftersom han inte fick komma till Jayapura har han 
inte besökt Västpapua. Tillåt besök i Västpapua 
I ett brev den 5 mars 2008 till Indonesiens president be-
gär kongressledamoten Faleomavaega tillsammans med 
kongressledamoten Donald Payne bland annat ett slut på 
orimliga begränsningar av besök i Västpapua och tillåta 
amerikanska kongressledamöter, FN-personal och 
NGO:er att resa till Jayapura och övriga delar av provin-
sen. (Läs mer på Faleomavaegas officiella webbplats 
http://www.house.gov/faleomavaega/.) 
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