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Midnatt den 6 maj flög Indonesiens president Joko 
Widodo, eller Jokowi som folk brukar kalla honom, från 
huvudstaden Jakarta för att göra ett fem dagars arbets-
besök i östra Indonesien och sedan åka till Papua Nya 
Guinea (PNG). Han hade sin fru och några ministrar 
med sig i sin delegation. 
Provinserna Moluckerna, norra Moluckerna och två pro-
vinser i Västpapua besöktes. För inte länge sedan dela-
des Västpapua i två provinser, Papua Barat och Papua. 
Även Moluckerna var tidigare en provins, men den gjor-
des till två provinser i slutet av 1990-talet. Anledningen 
till delningen är enligt regeringen i Jakarta att underlätta 
administrationen och påskynda utvecklingen. Man kan 
dra slutsatser av hur utvecklingen där hittills har varit 
från folkräkningen 2010 som visar att de två provin-
serna tillhör de tio fattigaste provinserna i Indonesien. 

Ambon 
Den 7 maj på morgonen landade Jokowi och hans dele-
gation i Moluckernas huvudstad Ambon. Efter ankoms-
ten deltog de i konferensen för Indonesiens städer. Joko-
wi invigde konferensen. I sitt tal sade han att det finns 
100 miljarder rupier (7,6 miljoner USA-dollar) för 98 
städer. Pengarna är till för att bygga ut infrastruktur 
anpassad till lokala behov. 

Efter konferensen åkte de till ön Buru som ligger 
väster om ön Ambon. Han mottogs av lokalbefolkning-
en med javanesisk gamelangmusik, eftersom de flesta i 

publiken var från Java. De kom till Buru som trans-
migranter och är bönder. De odlar särskilt ris. Risod-
lingarna på ön Buru omfattar 1.000 hektar. Enligt Joko-
wi finns det 10.000 hektar mer att odla ris på och Buru 
kan bli centrum för Moluckernas risodling. 

Från Buru åkte delegationen till norra Moluckernas 
huvudstad Ternate. Innan besöket ägde rum hade den 
regionala militära befälhavaren för regemente 152, Arif 
Fadillah, varnat befolkningen att om det blir demonstra-
tioner i samband med presidentens besök kommer han 
inte tveka att vidta kraftfulla åtgärder.  

Det har alltid varit stor bevakning kring Indonesiens 
president när han besöker östra Indonesien. Den här 
gången bestod säkerhetsbevakningen av 3.400 soldater, 
2.600 poliser och 12 prickskytteteam, fem helikoptrar 
samt tre örlogsfartyg. 

Ternate 
Under besöket lade presidenten den första stenen till en 
moské och en kyrka som ska byggas i staden Sofifi, som 
ligger på provinsens största ö Halmahera. Sofifi plane-
ras bli provinsens huvudstad. I Ternate deklarerade 
Jokowi att norra Moluckerna är centrum för fisket i 
Indonesien. 

Manokwari 
Från Ternate åkte Jokowi och delegationen till Manok-
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wari. Det var andra gången  Jokowi besökte Västpapua. 
Första gången var i december 2014. Trots varningar från 
myndigheterna till allmänheten att inte demonstrera el-
ler uttrycka sitt motstånd mot besöket och hård säker-
hetsbevakning visades ändå områdets flagga Morgon-
stjärnan vid Jokowis ankomst. Han kom dit för att in-
viga en optisk fiberkabel som förbinder över åtta pro-
vinser och 34 distrikt i östra Indonesien, bl.a. norra Su-
lawesi, sydvästra Sulawesi, norra Moluckerna, södra 
Moluckerna, östra Nusa Tenggara, Papua Barat och 
Papua. Den är ungefär 8.722 km lång. 

Jayapura 
Den 8 maj reste Jokowi till Jayapura som är Papuas 
huvudstad. Säkerhetsbevakningen var lika hård där som 
i de andra städer han besökte. Vid ankomsten till Sen-
tani gick han omedelbart till marknaden Praha. Dagen 
efter besökte presidenten marknaden Hamadi. Sedan 
invigde han en bro i Holtekamp och lade den första ste-
nen för att bygga ett stadion för nationella idrottseve-
nemang, som ska hållas 2020. Dessutom invigde han en 
optisk fiberkabel. 

Politiska fångar 
I Jayapura benådade han fem politiska fångar som var 
anklagade för att ha stormat militära vapenförråd. De 
hade suttit fängslade i många år. För närvarande finns 
det 45 politiska fångar i Västpapua. Det sägs att Jokowi 
skulle vilja benåda fler politiska fångar men de vägrade 
att bli benådade utan ville ha amnesti. De fångar som 
har blivit benådade uttryckte tillsammans med de andra 
som sitter kvar i fängelse solidaritet för RMS (Repub-
liken Sydmoluckerna) och krävde amnesti för politiska 
fångar. Det finns ett tiotal politiska fångar med anknyt-
ning till RMS som sitter inspärrade i Ambon och andra 
platser i Indonesien, t.ex. på öar i Nusakem-bangan som 
ligger söder om Java. De flesta fångarna har dömts till i 
genomsnitt 20-åriga fängelsestraff för att ha deltagit i 
demonstationer för RMS eller ha hissat RMS-flaggan. 

Några uttalanden av Jokowi  
När fångarna frigavs sade Jokowi att de ska glömma 
bort vad som har hänt. Detta uttalande väckte stark kri-
tik mot presidenten inte bara från fångarna utan också 
från organisationer som kämpar för mänskliga rättig-
heter i Västpapua och Indonesien.  

Han också sade att nu det är fritt för utländska jour-
nalister att besöka Västpapua utan problem. Överbefäl-
havaren och regeringsministrar sade därefter bl.a. att 
utländska journalister måste ha eskort och inte kan åka 
vart de vill. Efter Jokowis deklaration har inga utländ-
ska journalister fått tillstånd att besöka Västpapua och 
rapportera därifrån. Alla politiska fångar torteras och 
några har blivit invalidiserade för livet. 

Transmigration 
Begreppet ”transmigration” syftar på förflyttning av 
folk från överbefolkade provinser till andra områden 
med liten befolkning som bor på en relativt stor yta. In-

donesiens befolkning är ungefär 250 miljoner. En 
mycket tättbefolkad ö är Java. En jämförelse av befolk-
ningsstorleken på Java och Västpapua visar att Java har 
60 % av Indonesiens befolkning boende på en areal 
motsvarande 6% av hela landytan. Västpapua däremot 
har 1,5 % av Indonesiens invånare bosatta på en areal 
som utgör 21 % av Indonesiens yta. Transmigrations-
politiken har förts i tiotals år genom att flytta människor 
från väst till öst, från Java till Västpapua. Den ständiga 
strömmen av transmigranter i stor skala har lett till att 
västpapuaner blivit mer och marginaliserade i sitt eget 
land. Därför kräver de att regimen i Jakarta slutar skicka 
transmigranter till Västpapua. Under sitt besök lovade 
Jokowi ta upp saken, men kanske det är lättare att säga 
än att implementera. En av orsakerna är att hans minis-
ter för landsbygdsutveckling och transmigration, Mar-
wan Jafar, sagt att Merauke är ett paradis för trans-
migration. 

Merauke 
Merauke är den största staden i södra Papua med unge-
fär 230.000 invånare. Javaneserna är ganska många i 
staden, kanske är de i majoritet. De flyttade eller för-
flyttades dit efter att Indonesien tog över administra-
tionen av Västpapua från den nederländska kolonial-
makten på 1960-talet. 

Merauke ligger på plan mark och är omringat av 
sumpmark. Det finns en stor flod som heter Digul. Så-
dana geografiska och topografiska förhållanden är 
förmodligen lämpliga för risodling. The Jakarta Post 
skrev den 19 november 2008 att Bin Laden Groups var 
klar med en förstudie av området och ville investera 3,3 
miljarder dollar inom jordbruket, särskilt för att odla ris. 
Arealen för risodling är 500.000 hektar. Enligt den 
dåvarande jordbruksministern, Anton Apriyanto, ville 
Bin Laden Group helst investera i Indonesien därför att 
där finns mark och mycket arbetskraft. Han tillade att 
Bin Laden Groups mål är att den ska bli matleverantör 
till den muslimska organisationens medlemsländer. 
Mellanöstern har begränsad jordbruksmark men befolk-
ningen växer. Regionen behöver mat för befolkningen 
som den inte själv kan odla. 

Jokowi åkte från Jayapura till Merauke med militär-
flygplanet Hercules C130. Besökets syfte var att ordna 
fram 1,2 miljoner hektar mark, som ägs av lokala pa-
puaner med traditionella rättigheter till marken, men 
som regeringen vill förvandla till risodlingsareal. Planen 
är att risodlingsarealen ska bli 4,6 miljoner hektar 2020. 
Markkonfiskeringen gör livet svårare för papuanerna 
och väcker motstånd. Jokowi besökte också Merauke på 
inbjudan av företagaren Arifin Ponigoro, VD för Medco 
Group, för att delta i risskördefesten. Medco Group har 
240 hektar odlingsmark. Det sägs att regeringen vill 
göra Merauke till landets huvudområde för risodling. 
Mer information på indonesiska och engelska om ris- 
och palmoljeodling i Västpapua finner man på https://awasmifee.potager.org/?p=650& 
lang=id. Från Merauke åkte Jokowi och delegationen 
till Papua Nya Guinea. 

Hendrik Amahorseja 


