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Östtimors president 2007-2012 José Ramos Horta, som 
nu leder FN:s fredsbevarande insats i Guinea-Bissau, 
sade i en intervju med Australiens ABC att befrielse-
kampen för ett självständigt Västpapua inte kommer 
lyckas under den tid som president Joko ’Jokowi’ Wido-
do styr Indonesien. ”Om någon ska kunna möta utma-
ningarna och problemen i Västpapua, så är det president 
Widodo.” Intervjun ägde rum efter incidenten den 17 
juli då 200 människor, varav enligt uppgift de flesta var 
papuaner och kristna, kastade stenar på en moské i om-
rådet Tolikara och senare brände byggnaden efter att de 
hade förstört ett antal närbelägna kiosker. Under denna 
tid ägde högtiden Eid al-Fitr rum och en muslimsk för-
samling bad medan incidenten inträffade. Enligt indone-
sisk säkerhetspersonal förelåg ingen utländsk inbland-
ning i upploppen. 

Horta sade att han skulle uppmanna eliten i Västpa-
pua att ”ta tillfället i akt med den nye presidenten för att 

finna den bästa möjliga lösningen mellan Jakarta och 
Västpapua.” Några detaljer gick han dock ej in på. 
Horta sade vidare att Papua ”tveklöst är en del av Indo-
nesien” och att han därför inte vill förespråka ett själv-
ständigt Västpapua. Han sade också: ”Lösningar för att 
göra livet bättre för papuaner, som skulle innebära ett 
slut på alla människorättsövergrepp samt ekonomisk 
och social exkludering för västpapuaner, måste uppnås 
inom ramen för indonesisk överhöghet.” 
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