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Västpapuas nationaldag
Första december betraktas av folket i Västpapua som
deras nationaldag. Det är den dagen då de för 46 år
sedan utropade Västpapua som en från Nederländerna
självständig stat. Den nederländska kolonialmakten
gjorde inget motstånd mot att den nya staten proklamerades. Det sägs att dess tolerans gentemot den nyproklamerade staten stämde överens med dess avkoloniseringspolitik att steg för steg lämna över administrationen till det västpapuanska folket, så att de skulle
regera över sitt eget land.

att folkets kamp består.

Instruktioner
I år den 20 november gav West Papua National
Coalition for Liberation (WPNCL) instruktioner till befolkningen och OPM:s väpnade enheter att firandet av
nationaldagen inte skulle innebära något provocerande
beteende mot den indonesiska militären. Det sades att i
år skulle man fira nationaldagen genom en gudstjänst
och utan flaggan "Morgonstjärnan", men de som ville
komma till gudstjänsten kan ta med sig en liten vit
flagga med bokstäverna SOS. Det sägs också att
organisatörerna av gudstjänsten har inbjudit Indonesiens
president.

Kortvarig stat
Den nya staten blev inte långvarig. 1963 träffades i New
York överenskommelsen angående Västpapua mellan
Nederländerna och Indonesien. Den stipulerade att
Västpapua skulle överlämnas till Indonesiens administration och att det skulle hållas ett referendum varigenom folket skulle bestämma om det ville tillhöra
Indonesien eller bli en självständig stat. Orsaken till det
nämnda avtalet mellan Nederländerna och Indonesien
var nämligen att Indonesien hade territoriella krav på
Västpapua. Indonesiens självständighetsdeklaration den
17 augusti 1945 sägs ju gälla för det tidigare Nederländska Ostindien (Nederlands Indie).

Instruktionen från WPNCL har inte påverkat den
indonesiska militärens operationer för att kontrollera
områdets frihetsrörelse. I några städer har militären och
polisen gjort vägspärrar i syfte att kontrollera förbipasserandes identitet och fordon. Polischefen i Jayapura,
AKBP Robert Djoenso, har enligt tidningen Cendrawasih Post den 27 november, sagt att aktioner som försöker störa den allmänna säkerheten eller underminerar
den indonesiska regeringens överhöghet inte ska tolereras och utan tvekan bestraffas hårt.

Efter överlämnandet av Västpapua till Indonesien
har man inte offentligt kunna fira den första december:
det är förbjudet för västpapuaner att fira sin nationaldag.
Trots förbudet firar man dagen i smyg, som till exempel
när man hissar den västpapuanska flaggan på en elektrisk stolpe eller hänger den i ett träd, som ett tecken på

Senaste nyheterna från Västpapua säger att det råder
totalt förbud mot att, i vilken form det än må vara, organisera firande av nationaldagen.
Hendrik Amahorseja

1

