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Papuanyheter
regering att förbättra tillträdet för utländska journalister
och låta FN: s särskilda rapportör komma in.

En soldat dödades
En indonesisk soldat dödades vid ett väpnat angrepp på
marknaden i Ilaga, Puncak Jaya i Papua torsdagen den
25 september.

"Vi vill uttrycka vår djupa oro för tillträde till Papua
och Västpapua, särskilt för journalister", säger Budi
Tjahjono, för Franciscans International.

Talesmannen för Indonesiens militär överstelöjtnant
Rikas Hidayatullah berättade för tidningen Jakarta
Globe att fyra medlemmar av den indonesiska militären
(TNI) hamnade i ett bakhåll vid en attack mot en
traditionell marknad i Ilaga den 25 september 2014.

Tjahjono, talesman för koalitionen, som innehåller
de framträdande indonesiska människorättsgrupperna
Imperialism och Kontras, begärde också en omedelbar
frigivning av de franska journalisterna Thomas Dandois
och Valentine Bourrat.

En grupp på tio män attackerade soldaterna, som
skulle hämta varor till firandet av tillsättningen av Ilagadistriktets nya chef, sade han.

Journalisterna, som greps i Wamena den 6 augusti,
har
fängslats
på
Jayapuras
interneringsinvandringscentrum i mer än sex veckor för
rapportering utan korrekt visum, något som paret har
erkänt.

En soldat sköts enligt uppgift i huvudet. Angriparna
ryckte sedan till sig hans vapen innan de flydde in i
djungeln. Inga andra soldater skadades.

Utländska journalister som vill komma till Papua
möter betydande hinder och måste skaffa ett
journalistvisum och tillståndsbok. "Det är inte lätt att få
ett sådant tillstånd, och om det utfärdas, har journalister
ofta åtföljts av indonesiska regeringstjänstemän,"
berättade Tjahjono för rådet. "Detta är problematiskt,
eftersom dessa åtgärder liknar censur."

Attacken följde på en liknande incident i juli, då tre
soldater fick skottskador under ett angrepp på en militär
utpost i området Tinggi Nambut i Puncak Jaya.
Soldaterna patrullerade enligt uppgift, när en grupp
beväpnade män attackerade militärposteringen, vilket
ledde till skottväxling och så småningom tvingades
angriparna tillbaka in i en närliggande skog.

Dandois och Bourrat, som gjorde en dokumentär om
den västpapuanska självständighetsrörelsen, greps med
tre påstådda medlemmar av OPM.

Puncak Jaya har varit skådeplats för en rad attacker
mot indonesiska soldater. Organisasi Papua Merdeka
(OPM), som har utkämpat en flera decennier lång kamp
för självständighet för Papua och Västpapua från
Indonesien, är verksamt inom området.

Papuanernas glömda krig
Den belgiska tidningen De Standar hade den 7 juni
2014 en ganska stor artikel med rubriken "De vergeten
oorlog van de Papoea’s" eller på svenska "Papuanernas
glömda krig", skriven av Lennart Hofman och
fotografen Andreas Stahl.

Franska journalister arresteras
Två franska journalister, Valentine Bourat (29) och
Thomas Dandois (40) från fransk-tyska TV Arte
arresterades i Västpapua den 5 augusti 2014. Enligt
Indonesiens myndigheter hade journalisterna kommit in
i Västpapua på turistvisum. Journalisternas advokat
Aristo sade att han förstår att det är vanligt att
västerländska journalister bara får turistvisa för att göra
undersökningar och reportage i Västpapua. Han
tillägger att om man följer proceduren ska man
eskorteras av myndigheter, då rörelsefriheten är
begränsad och man inte vill att information ska komma
ut.

Några punkter i artikeln är bl.a. att i Västpapua har
det i över ett halvt sekel förts en blodig kamp för
självständighet. Papuaner har skjutits ihjäl i fullt
dagsljus. Byar har bränts ned. Aktivister har förgiftats
på sjukhus. Folk säger att Indonesien slaktar oss och
ingen vet om det. Miljontals migranter har sänts dit för
att göra befolkningen javanesisk-indonesisk.
Papuanerna lever som andra klassens medborgare och
trängs utanför städerna och i djungeln. De skäller ut oss
för att vara apor. På kvällen vågar vi inte gå ut på gatan.
Mawen, som leder rebellernas kamp, berättar att han har
6.000 män som har ungefär 60 vapen medan resten
tvingas slåss med knivar och pilbågar mot Indonesien.

"De två journalisterna är misstänkta för brott mot
resehandlingarna, d.v.s. pass och visum," sade chefen
för Papuapolisens talesman, Sulistyo Pudjo, till BBC
Indonesien, Heyder Affan, den 14 augusti.

Västpapuas nationaldag 2014

En allians av icke-statliga organisationer från
Indonesien och utomlands har i FN:s råd för mänskliga
rättigheter krävt att den indonesiska regeringen måste
förbättra yttrandefriheten i Papua och Västpapua.
I ett gemensamt muntligt uttalande till det 27:e mötet i
rådet uppmanade Franciscans International, tillsammans
med 21 andra icke-statliga organisationer, Indonesiens

Första december är Västpapuas nationaldag. Men under
den indonesiska ockupationen är det nästan omöjligt att
fira dagen offentligt och hissa den västpapuanska
flaggan Bintang Kejora (Morgonstjärnan) eftersom
Indonesien förbjuder detta. Trots förbudet brukar man
hissa flaggan i smyg var som helst, på träd, lyktstolpar
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ordnades solidaritetsdemonstrationer med Västpapuas
folk i några städer.

m.m.
Enligt tidningen Cendrawasih Post den 27
november har provinsens polischef, Jotje Mende, gett
ultimatum till alla som vill fira nationaldagen.
Polischefen säger: ”OPM har ingen födelsedag,
eftersom det är en förbjuden organisation i Indonesien.
Jag har givit instruktioner till alla som lyder under mitt
befäl, att om någon som hissar Bintang Kejora måste
den bestämt omhändertas, eftersom det inte är korrekt.
Vi är NKRI (Enhetsrepubliken Indonesien). De
propagerar att OPM finns, jag tycker inte att OPM
existerar, säger polischefen till poliser i Operation
Zebras enhet i Papuas polisregions byggnad den 26
oktober”. Vidare sade han att om det verkligen finns en
beväpnad grupp som vågar hissar flaggan ska den
bemötas med beväpnade poliser.

Den första december är i solidaritet med det
papuanska folkets kamp för självständighet och frihet
från Indonesiens ockupation helgdag i öriket Vanuatu.
Dessutom hölls Melanesian Spearhead Symposium
(MSG) om Papua. Det rapporteras att för att en
delegation från Västpapua skulle kunna delta, hyrde
Papua Nya Guinea ett flygplan för att kunna
transportera delegationen till Vanuatu. Tidningen Fidji
Times har den andra december en artikel med rubriken
”Vigil for West Papua” i vilken sägs att första december
markerade den globala aktionen för att hissa Västpapuas
flagga med hjälp av Pacific Church Council.
Koordinatorn for aktionsdagen, Joey Tau, säger i ett
uttalande bl.a.: ”I dag firas aktionsdagen med att hissa
Västpapuas flagga - Morgonstjärnan - och så
organiseras en väckelse för att minnas våra
västpapuanska systrar och bröder. Det är en del av vår
kampanj och kampanjen använder konst som är vårt sätt
att protestera och erkänna den globala aktionsdagen."

Trots förbudet och varningen från den indonesiska
polisen, demonstrerade den första december studenter
på Cendrawasih-universitet i Jayapura, Timika och
andra platser. I den indonesiska huvudstaden Jakarta
demonstrerade papuaner, de försökte komma fram till
presidentpalatset men hindrades av poliser. I Australien
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