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Den 19 november frigavs den politiske fången Filep 
Karma i Västpapua. Han hade dömts till uppror för att 
tillsammans med 200 andra människor ha deltagit i 
hissandet av områdets förbjudna flagga Morgonstjärnan 
den första december 2004. I maj 2005 åtalades han för 
förräderi och dömdes till 15 års fängelse. Både Filep 
och samtidigt dömda politiska fångar avvisade flera 
gånger nåd från presidenten. Detta skulle ha inneburit 
erkännande av skuld och löften om att inte protestera 
igen. I stället begärde de ovillkorlig frigivning. East 
Timor and Indonesia Network (ETAN) hade genomfört 
en kampanj för att få honom fri. Petitionen som krävde 
hans frigivning hade mer än 2.700 undertecknare. Efter 
frigivningen deltog Filep i ett evenemang ordnat av 
West Papua National Committee, som är en av områdets 
befrielserörelser, i syfte att uppmärksamma årsdagen av 
kommitténs tillkomst. 

Josef Benedict, som leder Amnesty Internationals ar-

bete i Sydostasien, välkomnade frigivningen genom att 
säga: ”Filep Karma tillbringade mer än ett decennium 
av sitt liv i fängelse för ett brott han inte borde ha dömts 
till ens en dag fängelse för. Det var en upprörande pa-
rodi på rättvisa och han borde aldrig ha ställts inför rät-
ta.” Amnesty hade länge betraktat Filep som samvets-
fånge och arbetat för att få honom fri. Under 2011 skic-
kade Amnestyanhängare i mer än 80 länder över 65.000 
stöduttalanden till honom som en del av kampanjen 
”Writes for Rights” och krävde en villkorslös frigivning. 
Enligt Amnesty greps Filep godtyckligt för att fredligt 
ha utövat sin yttrande- och mötesfrihet genom att hissa 
flaggan och delta i ett politiskt evenemang. 
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