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Den inhemska befolkningen i Vastpapua, Indonesien, utsatts
for stora overgrepp av landets myndigheter. Om papuanerna
ska ha mojlighet till ett eget liv ar det nodvandigt med stod
utifran, sager Fredrika Korain, papuansk katolik och advokat.
Medvetet utseende. Den
som hissar Vastpapuas
egen flagga, ’’Morgonstjarnan”, kan riskera fangelse.
Darfor hittar demonstranter
pS andra satt att visa sin
kamp, som den har unga
flickan i Wamena.

I

34 KATOLSKT MAGASIN

utblick
<:

J

.

i

1 1'

m

i

,v

|

M-1

3

m

ts

•J

1

I

ndonesien fick 1969 mandat att administrefolkomrostning om
Vastpapuas framtid, den sa kallade Act of
Free Choice. Men istallet for att varje person
hade varsin rost handplockade Indonesien ett
rad med 102.6 stamledare fran befolkningen
pa over 800000 invanare, och dessa fick rosta
pa uppdrag av det papuanska folket. Under det
som beskrivits som tvang och hot rostade radet
enhalligt for en integration med Indonesien.
Fredrika Korain, papuansk katolik, advokat
och manniskorattsaktivist, sager att Vastpapua
har enorma naturresurser och att manga utra en FN-sanktionerad

landska foretag kommit dit for att tjana pengar, och da gar dessa intressen fore manniskors
rattigheter.
- Freeport ar har med sin stora gruvverksamhet och aven amerikanska gas- och oljeforetag, som Exxon Mobil Oil, Conoco Philips
och andra har verkat har sedan 1960-talet.
Det USA-baserade foretaget Freeport-McMoran prospekterade efter guld och koppar
i Vastpapua i960. Ar 1973 oppnade de sin
verksamhet vid berget Grasberg som idag ar
den storsta guldgruvan och nast storsta koppargruvan i varlden.

Foto: SuaraPapua
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Fredrika Korain ar advo¬
kat, manniskorattsaktivist
och katolik.
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Under aren har papuanerna aterkommande
protesterat mot Freeport och den for verksamheten uppbyggda staden Tembagapura. Vissa
motstandsgrupper har valt att anvanda vald,
som nu senast i november 2017 da West Papua
Liberation Army (WPLA) attackerade Freeports
verksamhet och anklagades for att halla lokalbefolkning som gisslan. WPLA har sagt att de
inte tanker sluta sin kamp forran gruvan stangs
och Freeport slutar stjala Vastpapuas resurser.
Forutom nagra grupper som WPLA har pa¬
puanerna i stort fort en ickevaldskamp mot
Indonesiens annektering, som skoningslost
slagits ned av militar och polis. Manga papuaner har forfoljts, torterats och dodats. Manga
har tvingats fly till det angransande Papua Nya
Guinea eller andra lander.
- Har pagar ocksa ett kulturellt folkmord.
Indonesiska myndigheter ger mark och hus till
muslimer fran Java, som har en helt annan kultur an papuanerna och gor att dessa i sin tur
blir en allt mindre del av Vastpapuas befolkning, sager Frederika Korain.
Papuanerna ar en blandning av mer an 300
stammar av etniska melanesier, men Indonesi¬
ens immigrationspolitik har successivt reducerat den papuanska befolkningen fran 97 procent i960 till 50 procent ar 2014.
Katolska papuaner vadjar till biskoparna
- Manga missionarer som kom hit uppmarksammade papuanernas situation och forsokte
hjalpa dem. Idag ar flertalet papuaner kristna,
framst protestanter men narmare 30 procent ar
katoliker, sager Fredrika Korain.
Till Vastpapua kom Katolska kyrkan forsta
gangen 1898 och da till staden Fakfak i vastra
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olika attityder till det papuanska problemet,
menar Fredrika Korain. Langre tillbaka var
kyrkan mycket stodjande, fyra av biskoparna,
en nordamerikan och tre hollandare, gjorde
vad de kunde for att skydda papuanerna, men
situationen har andrats sedan ledarskapet blivit
indonesiskt. Majoriteten av katoliker i ledande
position ar immigranter. Men de katolska pa-

SI

Antal invanare: cirka 3,5 miljoner
Statsskick: republik
Sprak: Malajiska och over 240 skilda stamsprak
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delen. Katolikerna leddes av en jesuit vid namn
Le Coq de Armanville. Den andra generationen
hollandska missionarer leddes av Missionarerna av Jesu heliga hjarta och kom till Merauke i
Vastpapuas sydostra del 1902 och dar satte de Kyrkan arbetar aktivt rned
att fS till fredliga samtal i
officiellt upp sitt missionscenter 1905.
- Idag har Katolska kyrkan som institution konflikten mellan myndig¬

Areal: 421 000 km2 (Sverige 447 000 km2)

Vastpapua utgor vastra halvan av on Nya Guinea och
ar en del av republiken Indonesien. Omradet ar indelat i tva administrative provinser: Papua och Vastra
Papua, och gransar i oster till det sjalvstandiga Papua
Nya Guinea. Administrativ huvudort for provinsen
Papua ar Jayapura som av manga papuaner ses
som Vastpapuas huvudstad. Administrativ huvudort i
provinsen Vastra Papua ar Manokwari.

l</>

Kyrkan engagerar sig.
Biskop John Philip Saklil
har ansvar for Timika stiff,
ett av fem Vastpapua.
Numera ar biskoparna av
indonesiskt ursprung, tidigare var de fiesta europeer.

Vastpapua

Huvudstad: Bisjkek (cirka 870000 inv.)
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Vastpapua utgor nastan en fjardedel av Indonesiens
totala landyta oeh ar glest befolkat. Av de cirka 3,5
miljoner invanarna tillhdr ungefar halften ursprungsbefolkningen medan den andra halften har flyttat fran
andra delar av Indonesien.
(Kalla: Wikipedia och UNPO)

heter och de som kampar
for sjalvbestammande for
Vastpapua.
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puanerna ar trogna kampen for Vastpapua och

ber standigt de nuvarande ledarna, inklusive
biskopar, att hoja sina roster och uppmarksamma brott mot manskliga rattigheter.
Skepsis mot dialog

Fredrika Korain har varit aktiv som manniskorattsforsvarare sedan 1997 da hon tog en examen i juridik vid Parahyangan katolska universitet i Bandung pa Java. Forst arbetade hon tre
ar for den manskliga rattighetsorganisationen
ELSAM i Jakarta, for att sedan atervanda till
Vastpapua dar hon i tio ar arbetade for Kommisionen for Rattvisa och Fred i Jayapuras ka¬
tolska stift. 2010 akte hon till Australien och
fortsatte sina juridikstudier till 2013 och har
efter det verkat som advokat i Jayapura.
Utifran sina erfarenheter tycker Frederika
att det ar svart att agera diplomatiskt vad galler Vastpapuas problem. Den katolske prasten
Neles Tebay ar koordinator for Papua Peace
Network, som ar part i ett forsok att skapa
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Frihetskamp som bekampas. ”Det papauanska
folkets tredje kongress”,
bestaende av ledare och
stamrepresentanter som
staller krav pa sjalvbestammande for Vastpapua,
samlades i oktober 2011
i Jayapura. Det slutade i
kaos nar polisen gick till
angrepp och oppnade
eld. Sex personer skots till
dods och m&nga av deltagarna arresterades.
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Foto SuaraPapua
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dialog mellan separatister och den politiska
ledningen i Jakarta. Syftet ar att forbattra for
papuanerna och att de ska fa storre fordelar
av infrastrukturforbattringar. Men forsoket till
dialog stottas inte av Vastpapuas Nationella
Kommitte och Forenade Frihetsrorelsen for
Vastpapua.
- De lokala organisationerna har sin tydliga
standpunkt om sjalvbestammande. De vill ha
en folkomrostning, inte dialog, sager Frederika.
Svdrt for FN att hantera fragan
Den 26 September 2017 lamnade Vastpapualedaren Benny Wenda (som lever i exili Storbritannien) in en begaran till FN:s speciella kom¬
mitte for avkolonisering om en internationellt
overvakad folkomrostning om sjalvbestam¬
mande for Vastpapua. Begaran hade signerats
av 1,8 miljoner papuaner, 70 procent av den
inhemska befolkningen. Indonesien hade forbjudit att fragan togs upp och hotat dem som
skrev under med fangelse. Dokumentet smuggKATOLSKT MAGASIN | 37
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Foto: SuaraPapua

lades anda mellan byarna och lyckades alltsa
fa valdigt manga underskrifter. Forutom krav
pa folkomrostning kravdes att FN skulle utse
en sarskild representant till att undersoka brott
mot manskliga rattigheter, och att Vastpapua
skulle aterforas till agendan for avkolonisering.
FN-kommitten avslog begaran.
- Livet for papuanerna blir bara varre, sager
Fredrika Korain. Det ser vi bland annat genom
Human Development Index (HDI) som visar
att Vastpapuas tva provinser har samsta index
i Indonesien. Och det ar militarer overallt, som
tjanar pengar pa att fungera som foretagens livvakter. For dem ar papuanerna bara i vagen.
Allt farre observatorer

Overgreppen fortsatter, journalister ar forbjudna och det finns heller inga internatio38 | KATOLSKT MAGASIN
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nella organisationer som kan hjalpa till eller
beratta vad som hander. 2009 slangde Indo¬
nesien ut Roda Korset for att de besokte papuanska politiska fangar. 2010 fick Catholic
Organization for Relief and Development Aid
(Cordaid) lamna Vastpapua och 2011 var det
Internationella Fredsbrigadernas tur. 2015
gav den indonesiska regeringen order om att
alia internationella organisationer maste lam¬
na Vastpapua.
- Enda sattet att losa var situation ar genom
internationell solidaritet som satter press pa In¬
donesien att de ska respektera grundlaggande
rattigheter for Vastpapua. Om vi inte far det
stodet ar jag tveksam till att vi kan overleva
har, avslutar Fredrika Korain.
Ann-Britt Sternfeldt

Omstridd flaggdag.
Studenter fran Vastpapua demonstrerar den 1
december 2016 for att
hogtidlighalla dagen da
Vastpapuas flagga hissades for forsta gangen
1961. Efter demonstrationen arresteras mSnga
av studenterna.

