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Västpapua i FN:s generalförsamling 
I september tog sju Stillahavsstater i FN:s generalför-
samling upp Västpapuafrågan. Det är första gången 
sedan undertecknandet av New York-överenskommel-
sen mellan Nederländerna och Indonesien angående 
Västpapua 1962. Överenskommelsen stipulerar att en 
folkomröstning ska hållas för att Västpapuas folk ska 
kunna bestämma om det ska bli en självständig stat eller 
en del av republiken Indonesien enligt principen ”en 
man en röst”. 

 Istället för att fullfölja överenskommelsen organi-
serade Indonesien ett så kallat ”musyawa-
rah” (gemensamt konsensus). Man samlade 1,025 
västpapuaner i ett läger på Jayapuras flygplats 1969. 
Lägret var hårt bevakat av indonesisk militär. De som 
samlades indoktrinerades. Kort sagt var syftet med 

indoktrineringen att övertyga deltagarna om att deras 
land skulle få en mycket bra framtid om det förenar sig 
med Republiken Indonesien. När indoktrineringen av-
slutades, sade den indonesiska regimen att i enlighet 
med ”musyarawah” har det västpapuanska folket  
bestämt sig för att Västpapua ska bli en del av Indone-
sien. FN:s sändebud på Västpapua, dr Ortiz Sanz be-
klagade att han inte var informerad (The Japan Times, 
27 juni 1969). Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) 
skrev den 21 juli 1969 bland annat: ”West Irian fiel aus 
der kolonialistichen Bratpfanne ins  Feuer des Neo-
Kolonialismus” (Västpapua faller från den koloniala 
stekpannan till den neokoloniala elden.) 

Värt att notera är att vad som beskrevs av FAZ 
överensstämmer med utvecklingen sedan dess. Sedan 
Indonesien övertog Västpapuas administration har den 
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allmänna situationen inte blivit bättre än under 
kolonialtiden och brott mot de mänskliga rättigheterna 
(MR) begås av de indonesiska säkerhetsstyrkorna.  

Salomonöarnas premiärminister Manasseh Sogavare 
talade i FN:s generalförsamling om MR-brotten i 
Västpapua. Han sade också att strävan efter Västpapuas 
självbestämmande är att ifrågasätta det lagliga i den 
kontroversiella, FN-sanktionerade process genom vilken 
Papua införlivades i Indonesien.  

Marshallöarnas president, Hilda Heine, sade bland 
annat "Med tanke på betydelsen av mänskliga rättig-
heter i mitt land, kräver jag att FN:s råd för mänskliga 
rättigheter inleder en trovärdig och oberoende utredning 
av påstådda MR-kränkningar i Västpapua." 

Tuvalus premiärminister Enele Sopoaga betonade att 
FN inte får bortse från vad som händer med Papuas 
infödda melanesier. En tjänsteman vid Indonesiens stän-
diga representation i FN, Nara Masista Rakhmatia, sade 
att hennes regering kategoriskt avvisade anklagelserna 
om MR-brott i Papua och anklagade de berörda för att 
blanda sig i Indonesiens suveränitet. Hon pekade ut 
Vanuatu och Salomonöarna, vilket tyder på att andra 
länder med människorättsproblem inte bör peka finger 
åt Indonesien. "Dessa länder använder generalförsam-
lingen för att öka sin inhemska agenda och att avleda 
uppmärksamheten från de politiska och sociala proble-
men. Dessa länder använder också falska uppgifter som 
grund för sina uttalanden. Dessa länder undergräver FN-
stadgan och är skadliga för trovärdigheten i denna 
enhet." 

Demonstration på nationaldagen 
första december  

I samband med Västpapuas nationaldag första december 
ordnades demonstrationer i olika städer i Papua och 
Indonesien. Demonstrationerna undertrycktes av poli-

sen. Ones Suhuniap, generalsekreterare för KNPB 
(Nationella kommittén för Papuas frihet) meddelade att 
fyra aktivister arresterades i Sentani, Jayapura.  Från 
Yogjakarta bekräftas att 14 personer gripits och i Jakarta 
arresterades 223 personer.  Det är oklart om de 
arresterade har blivit frisläppta. 

Värt att notera är att i Indonesien har några 
organisationer uttalat sin solidaritet för det  
västpapuanska folks strävanden.  Dessa är: Pusat 
Perjuangan Rakyat Indonesia (PPRI), Perkumpulan 
Solidaritas.net – Indonesia, Lingkar Studi Sosialis – 
Indonesia och Serikat Kebudayaan Masyarakat 
Indonesia (SeBUMI). 

Pensionerad general som VD för 
Freeports guldgruva 

I den centrala delen av Västpapua i bergskedjan 
Grasberg ligger en av de största guldgruvorna i världen. 
Företaget som utvinner guld heter PT Freeport 
Indonesia Inc. och är dotterbolag till den amerikanska 
gruvjätten Freeport-McMoran. Verksamheten i 
Västpapua inleddes i slutet av 1960-talet. Det sägs att 
företaget har satsat 18 miljarder dollar för att fortsätta 
och expandera guldutvinningen.  Det har inträffat flera 
dödsolyckor i gruvan. En av dessa ägde rum 2013, då i 
en tunnelkollaps 28 arbetare dödades.  

I företagsledningen har regimen placerat pensione-
rade generaler. Från och med nästa år ska  den pensione-
rade generalen Chappy Hakim (69) bli VD för Freeport. 
Han ersätter Maroef Sjamsoeddin. Även han är pensio-
nerad general som har varit vice chef för den statliga 
spionorganisationen BIN (Badan Intelejen Negara). 
Hakim var pilot i flygvapnet och har efter pensione-
ringen arbetat med flygsäkerhetsfrågor. 
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