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Dödsskjutningar i Pania 

Mot vägbyggen demonstrerade lokalbefolkningen i 
Pania i distriktet Enerotali i den centrala delen av 
Västpapua den 8 december i fjol. Demonstrationen be-
möttes våldsamt från indonesisk polis och militär. Fem 
personer sköts ihjäl och många skadades. I samband 
med incidenten uppmanade Nato Gobai, präst i Timika, 
Indonesiens myndigheter att sluta skjuta papuaner. De 
är inte jaktdjur! Från Jakarta rapporteras att president 
Joko Widodo (Jokowi) lovar att undersöka den tragiska 
händelsen i Panai, men hittills har man inte hört något 
om undersökningen och dess resultat. 

Poliser dödades 

Den första januari blev den speciella polisenheten 
(Brimob) som patrullerade i Utikini Lama i Tembaga-
puraområdet överfallen i ett bakhåll av en OPM-enhet. 
Två polismän miste livet i attacken och deras vapen föll 
i angriparnas händer. Det påstås att attacken genom-
fördes av gruppen Ayub Waker. För att gripa Ayub 
Waker och hans män har man skickat ut 1.500 Brimob-
soldater. 

President Jokowis besök 

Enigt Indonesiens folkräkning 2010 är Västpapua en av 
de tio fattigaste provinserna. De andra provinserna är 
bland annat Aceh, Moluckerna, Nusa Tenggara Timur 
och Riau. Efter att Jokowi hade valts som Indonesiens 
president förklarade han att han ska ta särskild hänsyn 
till Västpapua och därför önskade han fira jul och nyår i 
området. 

Trots Jokowis avsikt att besöka Västpapua i slutet av 
december förklarade kyrkornas ledning att de vägrar ta 
emot honom. Orsaken är, enligt tidningen Suara Papua, 
bland annat att kyrkan sägs sörja den tragiska händelsen 
i Pania när fem personer blev dödsskjutna och många 
andra sårades. Hotfull och störande militär närvarade på 
kyrkans ungdomsmöte i Komopa (distriktet Pania) den 
24-27 november. De hotade och tvingade kyrkans med-
lemmar att meddela prästen Benny Giays ankomsttid till 
ungdomsmötet samt berätta vad han skulle tala om på 
mötet. Det gällde upprättandet av ett nytt regionalt 
militärt kommandocentrum (KODAM) i Västpapua 
samt splittringen av området genom att bilda två nya 

provinser. Fler och fler transmigranter skickas till Väst-
papua under militärt beskydd. 

Trots att kyrkorna vägrade ta emot president Jokowi 
så att han skulle kunna fira jul och nyår i Västpapua 
kom han ändå dit den 27 december. Ett möte mellan 
Jokowi och lokalbefolkningen arrangerades inte inne i 
kyrkan utan på ett öppet fält.  

På mötet talade han inte om brott mot mänskliga 
rättigheter och fattigdom i Västpapua utan bara allmänt 
genom att säga att han tänker komma oftare till området, 
att han har funderat på att bygga ett presidentpalats vid 
Sentanisjön samt att han har gett order om att undersöka 
möjligheterna att bygga tågförbindelser i provinsen. 

Dialog 

Den 6 mars rapporterade den indonesiska nyhetsbyrån 
Antara att Jaleswari Pramodhawardani, särskild kabi-
nettssekreterare i presidentens stab meddelar att presi-
dent Joko Widodo kommer att främja en dialog för att 
lösa problemen i Papua och Västpapua. "Under mars 
kommer presidenten att göra ett besök där för att be-
kräfta att dialog är nyckeln till att lösa problemen och 
bygga upp Papua", säger Jaleswari. 

Hon sade att en dialog är nödvändig för att ändra 
den centrala regeringens tänkesätt och för att allmän-
heten bättre ska förstå de behov och önskemål Papuas 
folk har. "Problemen i Papua är mycket komplicerade 
på grund av de många grupper som vill föra en dialog 
med presidenten om förhållandena i området", sade hon. 
Enligt henne kommer en dialog i Papua vara effektiv 
när det inte finns någon önskan om att införa partier och 
intressen. Parterna skall främja förståelse och dialog för 
ömsesidigt intresse. "Presidenten vill inte att hans besök 
i Papua bara ska vara symboliskt utan också tematiskt. 
Det måste finnas en anledning till att presidenten be-
söker den ena regionen och inte den andra. Det var för 
att etablera en dialog och möta strävandena bland 
många intressen i Papua", sade hon. å andra sidan kom-
mer talesmannens ankomst till Papua också vara en 
symbol för regeringens närvaro i regionen. 

"Andra länder har börjat tala negativt om Papua. 
Presidenten visar också att staten är närvarande och 
uppmärksammar Papua", förklarade hon. 

Hendrik Amahorseja 

Nyheter om Papua 
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