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Indonesien håller på att bygga en trans-Papua väg. 
Vägen ska gå från staden Sorong i väst till Merauke som 
ligger i sydöstra Västpapua. Den ska bli ungefär 5.000 
km lång. Vägbygget genomförs av den indonesiska 
arméns ingenjörsenhet. Trans-Papua-vägen passerar del-

provinsen Nduga som ligger i den centrala delen av 
landet. Det finns två floder, Aorak och Yigi, som man 
håller på att bygga broar över. 

Den 1 december 1961 hissades flaggan Bintang 
Kejora (Morgonstjärnans flagga) för första gången. Den 
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dagen proklamerades republiken Västpapua, som inte 
erkänts av Indonesien. Indonesien menar att den är en 
skapelse av Nederländerna, som då var Västpapuas 
kolonialmakt. 

Indonesien har sedan de övertog Västpapua från 
Nederländerna förbjudit västpapuaner att fira eller hålla 
någon ceremoni den 1 december. Trots förbudet har 
befolkningen firat i hemlighet eller i form av spontana 
demonstrationer. I Nduga hölls en ceremoni den 1 de-
cember 2018 och med anledning av detta har Indo-
nesiens militär arresterat många, uppskattningsvis 500, 
personer. 

Senare samma dag attackerade en beväpnad grupp 
västpapuaner dem som som arbetar med brobyggandet. 
Det sägs att mellan 20 och 30 arbetare dödades. Hur 
många som sårades har inte meddelats. Sebby Sambom, 
en talesman för den papuanska väpnade gruppen, be-
rättade för media att attackerna organiserades av grup-
pens tredje Ndugama-kommando. Han sade att de hade 
övervakat arbetarna i tre månader och dragit slutsatsen 
att de var personal ur militärens ingenjörsenhet som bar 
civila kläder. Han sade också att OPM inte dödar civila. 

De attackerar TNI (Tentara Nasional Indonesia – Indo-
nesiens väpnade styrkor). Man påstår att ledaren av 
gruppen som utförde den väpnade attacken heter Egia-
nus Kogoya. 

I samband med incidenten har president Joko 
Widodo (Jokowi) givit instruktioner till militärens befäl-
havare Marshal Hadi Tjahjanto och polisens befälhavare 
general Tito Karnavian att jaga dem som dödade bro-
byggnadsarbetarna tills de grips. 

Angående militära operationer i Nduga, skrev tid-
ningen Kompas att enligt militärkommando (Kodam) 
XVII Cendrawasihs infanteriöverste Muhammad Aidi 
så är offer skjutna i den väpnade konflikten inte ur civil-
befolkning, utan medlemmar av den beväpnade krimi-
nella gruppen (KKB - Kelompok Krimminal Bersen-
jata). Han tillägger att TNI inte använder luftangrepp 
med bomber för att orsaka dödade bland befolkningen i 
Nduga. Det har förekommit uppgifter i utländska media 
att Indonesien använder fosforbomber, vilket är för-
bjudet enligt internationella lagar. 

Hendrik Amahorseja 

 


