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Uttalande om Västpapua
Solidaritetsorganisationen Watch Indonesia! skickade i
juli ut uttalandet ”Human Rights Abuses in Papua and
West Papua” (www.watchindonesia.org/Vivat.pdf). Den
enskilda organisationen VIVAT International, som består av sju religiösa församlingar, stod med stöd av
Franciscans International och Salesian Missions bakom
det till Indonesiens regering riktade brevet som undertecknades av 23 nationella och internationella organisationer.

friheten så att de överensstämmer med internationell MR-lagstiftning.
2. Frige alla som häktats eller fängslats bara för att
ha utövat sin yttrande- och mötesfrihet.
3. Respektera allas rätt att fredligt och fritt utöva
sin yttrande- och mötesfrihet.
4. Genomför oberoende undersökningar av de
många MR-brotten i Papua och Västpapua baserade på all tillgänglig information. Undersökningsresultaten ska publiceras och göras tillgängliga för lokala och internationella medier.

Oro uttrycks för de pågående allvarliga MR-brotten
med straffrihet. Alltsedan Indonesien tog över ansvaret
för Papua från FN år 1963 har omfattande MR-brott ägt
rum. Självständighetsrörelsens OPM:s sporadiska attacker mot den indonesiska närvaron har varit en förevändning för massakrer, utomrättsliga avrättningar, försvinnanden, godtyckliga arresteringar och fängslanden, tortyr och kollektiv bestraffning. Övergreppen inkluderar
även lagar som undertrycker press-, yttrande- och mötesfriheten. Lagarna leder till att fredliga demonstrationer undertrycks med våld. Fredliga demonstranter har
ofta arresterats och torterats medan andra har dödats.
Många fångar har dött i häkten. Papuas naturtillgångar
exploateras av icke-papuaner. Sedan 1970-talet har Indonesien uppmuntrat storskalig transmigration från andra delar av öriket till området. Nära 80% av den inhemska befolkningen lever nu i fattigdom utan tillgång till
sjukvård, rent dricksvatten och utbildning.

5. Åtala i MR-domstolen individer som det finns
tillräckliga bevis för att de har begått allvarliga
MR-brott.
6. Ratificera och implementera konventionen mot
tortyr och harmoniera den nationella lagstiftningen med denna.
7. Godkänn att Komnas Ham och andra oberoende
MR-organ undersöker samtliga fall av tortyr och
annan form av misshandel av papuaner under de
senaste två åren.
8. Garantera att de krav som den indonesiska lagen
ställer vad gäller förhållandena i fängelser och
behandlingen av fångar tillgodoses samt att
nationella förhållanden överensstämmer med
FN:s minimikrav för behandling av fångar.

Uttalandet kräver att Indonesiens regering genomför
de rekommendationer angående Papua och Västpapua
man accepterade i maj 2012 i samband med att FN
genomförde sin Universal Periodic Review, som är en
undersökning av människorättsförhållandena i medlemsstaterna under överseende av FN:s människorättsråd, och omprövar de rekommendationer som avvisades.
Följande rekommendationer framfördes:

9. Utfärda en stående inbjudan till FN:s särskilde
rapportör för yttrandefrihet och andra rapportörer
som arbetar med MR-frågor att fritt besöka
Papua och Västpapua.
10. Tillmötesgå omedelbart papuanernas krav på en
dialog för att uppnå en långsiktig fredlig lösning
av de pågående konflikterna i Papua.

1. Ta bort eller revidera de artiklar i brottslagen
som har använts för att kriminalisera yttrande-
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