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DEMONSTRACJA POD 
AMBASADĄ INDONEZJI W POLSCE  

12 SIERPNIA 2022 ROK 
  
 
AMBASADA INDONEZJI W POLSCE CHCIAŁA ZABLOKOWAĆ LEGALNE ZGROMADZENIE 
 
12 sierpnia 2022 roku w Warszawie na ul. Estońskiej 3/5 odbyła się demonstracja pod Ambasadą 
Indonezji w Polsce. Uczestnicy zgromadzenia w trakcie wystąpień wymienili osiemnaście przyczyn 
własnej obecności pod placówką azjatyckiego państwa, wzywając administrację w Dżakarcie do 
zmian w dziedzinie praw człowieka, wolności słowa, wolności zgromadzeń oraz do odstąpienia od 
środowiskowej i gospodarczej eksploatacji wysp zewnętrznych. W trakcie demonstracji indonezyjską 
obecność w Papui Zachodniej, czyli w zachodniej części Nowej Gwinei, opisano jako formę 
kolonizacji i okupacji. 

Zgromadzenia zbiegło się w czasie z 60. rocznicą Porozumienia z Nowego Jorku z 15 sierpnia 1962 
roku, w ramach którego Holendrzy, Indonezyjczycy i Amerykanie zadecydowali o losie ziem 
papuaskich bez udziału mieszkańców Papui Zachodniej. Przeniesienie kontroli nad Papuą Zachodnią 
z Holandii na Indonezję uczestnicy spotkania określili jako zastąpienie europejskiego władcy 
kolonialnego azjatyckim władcą kolonialnym. Jak napisano w propagowanej wśród zgromadzonych 
ulotce „po aneksji Papui Zachodniej armia indonezyjska wdrożyła w życie szereg akcji 
kolonizacyjnych, militarnych i wysiedleńczych, które kosztowały życie nawet kilkuset tysięcy 
rdzennych mieszkańców Papui Zachodniej”. 

Drugą istotną intencją zawiązania demonstracji pod Ambasadą Indonezji jest los Jakóba 
Skrzypskiego, polskiego podróżnika, który w sierpniu 2018 roku został zatrzymany przez 
indonezyjskie służby gdy zwiedzał odlegle regiony Papui Zachodniej. W maju 2019 roku Jakób 
Skrzypski jako pierwszy obcokrajowiec w 75-letniej historii Indonezji został nie tylko oskarżony, ale i 
ostatecznie skazany na 5 lat więzienia za „zdradę Indonezji”. Ostatecznie Sąd Najwyższy Indonezji 
podwyższył tę karę do 7 lat pozbawienia wolności. W trakcie wystąpień kolejni mówcy zwracali 
uwagę na liczne uchybienia procesowe oraz instrumentalne, motywowane politycznie posłużenie się 
przez stronę indonezyjską obywatelem Polsik. Popłynęło również wiele gorzkich słów pod adresem 
Ambasady Polski w Indonezji i polskiego rządu, Polska dyplomacja nie podjęła żadnych wyraźnych 
działań na rzecz uwolnienia Jakóba Skrzypskiego godząc się na jego kryminalizację. 

Demonstracja od początku miała napięty przebieg, Na pół godziny przed przewidzianą godziną 
rozpoczęcia protestu z budynku indonezyjskiej ambasady, przystrojonego długą czerwono-białą 
wstęgą, wyszli urzędnicy oraz pracownicy personelu ochrony, którzy wyrażali oburzenie z powodu 
wydarzenia i podważali jego legalność. Twierdzili, że nie otrzymali żadnej wiadomości o 
zgromadzeniu i starali się wymusić na polskiej policji rozproszenie manifestacji. Jeden z nich – 
służący również jako tłumacz dyplomacie, któremu przypisywał dowódczą rangę w sektorze siłowym 
– przestrzegał funkcjonariuszy polskiej policji „że to się tak nie skończy i będzie miało konsekwencje 
dyplomatyczne”. 

Po pouczeniu przedstawicieli Ambasady, że obowiązujące w Polsce przepisy wciąż zabezpieczają 
prawo i wolność zgromadzeń, wydarzenie było kontynuowane. Pomimo tego Indonezyjczycy wciąż 
starali się sabotować przebieg zgromadzenia, wyrażając szczególne oburzenie wobec eksponowania 
flag niepodległościowych Papui Zachodniej i robienia zdjęć budynku Ambasady Indonezji. Doszło 
również do nieskutecznej próby wyszarpnięcia transparentu z wizerunkiem flagi Komitetu 
Narodowego Papui Zachodniej (KNPB). 
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DLACZEGO DYPLOMACI NKRI PRÓBOWALI ZABLOKOWAĆ PROTEST W WARSZAWIE? 
 
12 sierpnia 2022 roku pod Ambasadą Indonezji w Warszawie odbyła się demonstracja, która choć 
wydawała się frekwencyjnie nieliczna, zgromadziła przedstawicieli różnych środowisk poglądowych. 
Uczestnicy zgromadzenia pojawili się motywowani kilkoma intencjami związanymi z sytuacją w 
Papui Zachodniej, obszarze w sposób kontrowersyjny zaanektowanym przez Zjednoczoną Republikę 
Indonezji (NKRI) w latach 1960. 

Wśród uczestników zgromadzenia pobrzmiewały hasła zwracające uwagę na trwającą od 
kilkudziesięciu lat „okupację i kolonizację Papui Zachodniej”, która jest związana w sposób 
nieunikniony z „naruszeniem prawa międzynarodowego, odebranego prawa do niepodległości, a 
także zbrodniami przeciwko ludzkości” jakich dopuściły się miały w trakcie tego procesu 
indonezyjskie siły bezpieczeństwa. Równocześnie demonstranci pojawili się pod placówką 
dyplomatyczną indonezyjskiego państwa, aby „upomnieć się o los Jakóba Skrzypskiego, obywatela 
Polski i zarazem pierwszego obcokrajowca oskarżonego i skazanego za “zdradę Indonezji” w 75-
letniej historii tego kraju. Skrzypski został poddany procesowi kryminalizacji i jako więzień polityczny 
od czterech lat (od końca sierpnia 2018) pozostaje pozbawiony wolności na terytorium Indonezji. 

Wśród uczestników zgromadzenia subtelnie z kamerą przemieszczał się polski reżyser i 
dokumentalista Krzysztof Wojciechowski, który zarejestrował rozwój wydarzeń, przemówienia i 
dialogi [1]. 

INDONEZYJSCY DYPLOMACI PRÓBOWALI ZABLOKOWAĆ DEMONSTRACJĘ I DOMAGALI SIĘ 
USUNIĘCIA NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH FLAG PAPUI ZACHODNIEJ 
 
Podczas demonstracji pod Ambasadą Indonezji w 2015 roku udział wzięli przedstawiciele delegacji 
zachodniopapuaskiej z Holandii oraz członkowie zespołu Mambesak – a wśród nich Oridek Ap, który 
pełni obecnie funkcję szefa misji Zjednoczonego Ruchu Wyzwolenia Papui Zachodniej do Unii 
Europejskiej (ULMWP EU Mission). Podczas tamtego wydarzenia indonezyjscy dyplomaci pozostali 
głęboko ukryci za murami Ambasady przy ulicy Estońskiej. Sam Ambasador Peter F. Gontha opuścił 
wówczas z wyprzedzeniem budynek położony na Saskiej Kępie, kontaktując się z Tantowim Yahyą, 
który w odpowiedzi na warszawskie wydarzenie zwołał konferencję prasową w kompleksie 
parlamentarnym w Dżakarcie łącząc w swojej wypowiedzi warszawską demonstrację z ujawnieniem 
na lotnisku w Dżakarcie przemytu blisko 2000 sztuk amunicji [2]. 

Tym razem indonezyjscy dyplomaci w Polsce przybrali odmienną strategię. Wraz z pojawieniem się 
radiowozów policyjnych na ulicy Estońskiej, a także pierwszych uczestników zaplanowanej 
demonstracji, już na pół godziny przed przewidzianą godziną rozpoczęcia protestu z budynku 
indonezyjskiej ambasady, przystrojonego długą czerwono-białą wstęgą, wyszli urzędnicy i 
przedstawiciele Zjednoczonej Republiki Indonezji w Polsce. Od początku manifestowali zaskoczenie 
faktem zorganizowania protestu, starali się dać do zrozumienia funkcjonariuszom policji i 
organizatorom zgromadzenia, że nie byli poinformowani o fakcie zarejestrowania wydarzenia pod 
indonezyjską ambasadą. Z ich perspektywy zgromadzenie było nielegalne, pragnęli otrzymać od 
policji dokumenty potwierdzające, że manifestacja może się odbyć. 

Scenariusz ten wydawał się nieprawdopodobny. Zamiar zorganizowania demonstracji został 
zgłoszony do kierunkowej instytucji tj. Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy. Po 
formalnym zatwierdzeniu wniosku informacja o zgromadzeniu znalazła się w powszechnie 
dostępnym Biuletynie Informacji Publicznej. Nie ma wątpliwości, że protest w tak newralgicznym 
miejscu nie tylko odnotowano ale że i strona indonezyjska została w szczególny sposób 
poinformowana o piątkowym zgromadzeniu. Postawa wysokich urzędników indonezyjskiej placówki 
w Polsce była więc szczególnym wybiegiem obliczonym na mitygowanie demonstracji i 
zdezorientowanie oponentów. 

W trakcie wydarzenia, które zresztą rejestrowali na własny użytek, naprzemiennie próbowali 
zapoznać się z przedmiotem demonstracji, wpływać na jej przebieg i ją zanegować. W początkowej 
fazie szczególnie zależało im na wywarciu presji na funkcjonariuszach policji poprzez odwołanie się 
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do autorytetu relacji międzypaństwowych. Jeden z urzędników posługujący się płynnie językiem 
polskim i służący jako tłumacz Adiemu Triadi, attaché obrony Indonezji w Warszawie, przestrzegał 
dowódcę policji, że incydent związany z niechcianą demonstracją pod Ambasadą nie zostanie 
pozostawiony samemu sobie i „będzie miał konsekwencje dyplomatyczne”. Nie na wiele zdała się 
uwaga ze strony uczestnika protestu, że Polska pozostaje krajem pluralistycznym, że w ten sam 
dzień protest mógł się równie dobrze odbyć pod Ambasadą Rosji, Indii lub Gruzji. Właściwe organy 
dopóty „nie zagraża ona bezpieczeństwu publicznemu” nie mogą zakazać demonstracji, mogą 
jedynie zarejestrować fakt jej zorganizowania. 

Z budynku Ambasady naprzeciwko demonstrantom nie wyszła ambasador Indonezji w Polsce Anita 
Lidya Luhulima powierzając zaznaczenie „indonezyjskiej ideologii państwowej” delegacji wysłanej na 
spotkanie demonstrantów. Tuż przed rozpoczęciem oficjalnych wystąpień otwierających 
zgromadzenie członkowie indonezyjskiej delegacji podeszli do płotu usadowionego po drugiej strony 
ulicy naprzeciwko Ambasady Indonezji, na których powieszono flagi niepodległościowe Papui 
Zachodniej (Flaga Gwiazdy Porannej – Bintang Fajar/Bintang Kejora/Mornig Star) a także transparent 
Komitetu Narodowego Papui Zachodniej (KNPB). 

Obecność tych flag uznali za nieuszanowanie i nie uhonorowanie praw placówki dyplomatycznej 
Indonezji. „Powiedzieliśmy policji, że to Ty Rafał prowadzisz te zgromadzenie i że jest to rodzaj 
samowoli” – utrzymywał Adi Triadi zwracając się bezpośrednio do Rafała Szymborskiego, 
koordynatora Free West Papua Campaign Poland. „Demonstruj sobie te flagi na środku miasta, ale 
nie tutaj. Nie czyń nam obrazy prosto w twarz przed Ambasadą. Tak się nie godzi! Tak nie wypada!” 
– wzywał wraz z towarzyszącym mu urzędnikiem. Szymborski usłyszał również że „jeśli kiedyś 
przyjedzie do Indonezji, to ten afront będzie mu zapamiętany i policzony”. Oficjalny organizator 
zgromadzenia zachowując stoicki spokój odpowiadał: „Panowie. Dzisiaj jesteśmy stronami sporu, 
prowadzimy ostrą dyskusję, ale jestem w tym miejscu dlatego, ponieważ muszę wyrazić głos 
uciśnionego ludu Papui Zachodniej”. W wymianę zdań wkroczył dowódca policji, który prosił 
indonezyjskich dyplomatów „aby nie kontynuować tego samego dziesiąty raz […] Ci państwo mają 
legalne zgromadzenie, o czym Państwo zostaliście poinformowani, ci Państwo o tym wiedzą… Po to 
jest policja tutaj, aby zabezpieczyć… Nie mamy prawa żądać żeby ci Państwo poszli tam, czy tam, 
mają legalnie zgłoszone zgromadzenie”… Urzędnik doskonale mówiący w języku polskim próbował 
oponować: „Ale według mnie, według strony Ambasady Indonezji, my nie chcemy tego tutaj”. Polski 
funkcjonariusz nie ustąpił: „Ale tłumaczyłem Panu, my nie podważamy Państwa praw. Ambasada 
jest po tamtej stronie, tutaj jest miejsce publiczne […] Jeżeli Państwo uważają, że łamią prawo, my 
nie jesteśmy w stanie tego ocenić bo nie widzimy nic, co by te prawo łamało. Jeśli Państwo 
twierdzicie, że łamie proszę złożyć zawiadomienie. Zdjęcia tych flag zostaną zrobione i nie widzę 
potrzeby, aby dziesiąty raz mówić to samo”. 

Flaga Gwiazdy Porannej jest oficjalną flagą Papui Zachodniej ustanowioną przez Radę Nowej Gwinei, 
w latach gdy Papua Zachodnia, czyli Zachodnia Nowa Gwinea była przygotowywana do 
niepodległości pod auspicjami holenderskiego kolonizatora. Gdy Indonezja wkroczyła i zaanektowała 
Papuę Zachodnią zakazała używania niepodległościowych symboli niepodległościowych. Osoby 
demonstrujące flagę Papui Zachodniej lub noszący ją publicznie mogą być skazane w Indonezji na 
kary wieloletniego pozbawienia wolności. 

Do kolejnego incydentu podczas zgromadzenia doszło kilka chwil później gdy Rafał Szymborski 
wyszedł na środek ulicy z transparentem Komitetu Narodowego Papui Zachodniej (KNPB) i stanął w 
miejscu pozując do zdjęcia. W tym samym momencie zerwała się grupa indonezyjskich urzędników, 
która przed momentem prowadziła jeszcze żarliwą dyskusję po drugiej stronie ulicy. Demonstrant 
przez chwile był wypychany przez indonezyjskiego dyplomatę z tła budynku Ambasady. W tym 
momencie interweniowali policjanci, którzy przekonywali niezadowolonych urzędników NKRI, że „w 
ich ocenie jest to pokojowa demonstracja”. Attache Obrony Indonezji zbulwersowany sugerował, że 
w Europie Wschodniej są niskie standardy dyplomatyczne: „Jakby to wydarzyło się w Ameryce, ale 
jesteśmy na Wschodzie. Placówki amerykańskie są jak terytorium Ameryki. Te same zasady 
obowiązują Amerykę i Indonezję”. 
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PRZEMÓWIENIE OTWIERAJĄCE DEMONSTRACJĘ POD AMBASADĄ INDONEZJI 
 
Niech żyje wielka wspaniała Papua! Niech żyje wielka wspaniała Papua! Niech żyje wielka wspaniała 
Papua! 
 
Indonezjo posłuchaj! Dziś stoimy tutaj opierając się na autentycznej woli ludu Papui Zachodniej. 
Nasze zaangażowanie wypływa z głębi naszych serc, ponieważ głos wolnej Papui jest stale tłumiony 
przez aparat bezpieczeństwa Zjednoczonej Republiki Indonezji! 
 
Oto nasze oświadczenie: 
 
1. Natychmiast wycofać zintegrowane oddziały indonezyjskiej policji i wojska (TNI/Polri), ponieważ 
terroryzują one rdzennych Papuasów! Oddziały TNI/Polri nie są mile widzianymi, wyczekiwanymi 
gośćmi, ani nie są właścicielami tej ziemi! Siły TNI/Polri muszą być w całości usunięte z terytorium 
Papui Zachodniej. 
 
2. Program transmigracji musi być zatrzymany ponieważ ludy malajskie nie mają prawa do aneksji i 
okupacji ziemi, będącej dziedzictwem otrzymanym w spadku po przodkach Papuasów. 
 
3. Wewnętrzni uchodźcy z regencji Nduga, Pegunungan Bintang (Gwiezdne Góry), Puncak, Yahukimo, 
muszą w pokoju powrócić do swych domostw. Władze Zjednoczonej Republiki Indonezji muszą 
zadośćuczynić poniesionym stratom, jakie miały miejsce podczas realizacji interwencji militarnych w 
tych regencjach, ponadto pomoc humanitarna powinna być niezwłocznie tam dostarczona. 
 
4. Zatrzymać grabież ziemi ludów Malind, Yerisiam oraz innych grup etnicznych mającą na celu 
tworzenie plantacji palmy olejowej. Rezultaty takiej polityki to jedynie epidemie odry i syndrom 
niedożywienia, tak jak to się dzieje w Regencji Asmat! Tradycyjne społeczności nie mogą 
funkcjonować bez palm sagowych, świń i dziewiczej, wspaniałej natury tropikalnej wyspy, jaką jest 
Papua! 
 
5. Zamknąć PT Freeport Indonesia, ponieważ Góra Nemangkawi nie jest własnością USA i Indonezji, 
lecz prawowitymi właścicielem tej ziemi jest lud Amungme! 
 
6. Naród Papui Zachodniej z całą stanowczością odrzuca politykę podziału prowincji (Pemekaran 
Provinsi), oraz tworzenia nowych regionów autonomicznych (DOB-Daerah Otonomi Baru), tak więc 
władze Zjednoczonej Republiki Indonezji powinny ugiąć się i być posłuszne aspiracjom i woli ludu 
Papui Zachodniej. Władze Zjednoczonej Republiki Indonezji – natychmiast usuńcie procedurę 
wdrażania podziału prowincji i tworzenia nowych regionów autonomicznych. 
 
7. Członkowie grup niepodległościowych takich jak KNPB (Komitet Narodowy Papui Zachodniej), 
ULMWP (Zjednoczony Ruch Wyzwolenia Papui Zachodniej), AMP (Sojusz Studentów Papuaskich) 
nadal podlegają nalotom policji, szykanom i przeszukaniom, tak więc nasz następny postulat to 
zatrzymanie praktyki brutalnych rewizji i inwigilacji w stosunku do nich. 
 
8. Zawłaszczenie i przejęcie budynku KNPB (Komite Nasional Papua Barat) oraz PRD (Parlemen Rakyat 
Daerah – Parlament Regionalny) w Ogrodzie drzew owocowych (Kebun sirih) w Timice, jest 
nielegalne, tak więc zintegrowane oddziały TNI/Polri muszą go zwrócić prawowitemu właścicielowi, 
jakim jest KNPB Timika. 
 
9. Niechaj nie będą czynione groźby pod adresem działaczy praw człowieka, takich jak Haris Azhar, 
Fatia Maulidiyanti, czy Pani Veronica Koman z Civil Rights Deffenders! 
 
10. Nie przeszkadzajcie w drodze Papui Zachodniej do Melanesian Spearhead Group (MSG), ponieważ 
ten naród reprezentuje część wielkiej rodziny ludów Melanezji i potrzebuje pełnej suwerenności. 
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11. Natychmiast uwolnić bezwarunkowo polskiego podróżnika Jakóba Fabiana Skrzypskiego, 
ponieważ nie jest on dostawcą broni, lecz globetrotterem. 
 
12. Wszystkie elementy programu rozwoju infrastrukturalnego (Pembangunan Infrastruktur), jakie są 
wdrażane w Papui stanowią jedynie element planu rabunkowej eksploatacji zasobów naturalnych 
oraz ludobójstwa dokonywanego na rdzennych mieszkańcach tej ziemi! Program rozwoju 
infrastrukturalnego, łącznie z projektem rozbudowy dróg (Proyek Trans-Papua) w Regencji Nduga jest 
jedynie formą kolonizacji tego obszaru! 
 
13. Natychmiast zatrzymać brutalną przemoc zadawaną rdzennym Papuasom! 
 
14. Prześladowania i ucisk, oparte na dyskryminacji rasowej muszą być w całości usunięte z życia 
publicznego! 
 
15. Natychmiast uwolnić wszystkich więźniów politycznych! 
 
16. Nie nazywajcie aktywistów niepodległościowych separatystami, terrorystami, zakłócającymi 
porządek publiczny, uzbrojonymi grupami kryminalnymi (KKB- Kriminal Kelompok Bersenjata), czy 
kryminalnymi grupami separatystycznymi (KKSB-Kriminal Kelompok Separatis Bersenjata), czy 
małpami, ponieważ świat to widzi! Armia Wyzwolenia Papui Zachodnie j(TPN-PB ) to nie KKB czy 
KKSB, ale armia wyzwalająca lud z macek kolonizatora! Autentycznymi terrorystami są członkowie 
zintegrowanych formacji TNI/Polri, torturujący i zabijający ludność cywilną! 
 
17. Niechaj Indonezja natychmiast uzna prawo ludu Papui Zachodniej do niepodległości! Żądamy 
referendum niepodległościowego pod międzynarodowym nadzorem, opartego na 
międzynarodowym prawie! ONZ powinno ponieść odpowiedzialność za aneksję terytorium Papui 
Zachodniej, Rezolucja ONZ nr 2504 XXIV z 1969 roku stanowi jedynie formę nękania, niepokojenia 
dostojnego ludu Papui Zachodniej i tak jak PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) jest inwalidztwem 
prawa międzynarodowego. 
 
18. Niechaj Wysoka Komisarz ONZ otrzyma zezwolenie na wizytację w Papui Zachodniej i otrzyma 
stosowny dostęp, aby przebadać przypadki naruszenia praw człowieka, jakie mają miejsce w Papui 
Zachodniej. Rządzący Indonezją – zezwólcie na przybycie Michelle Bachelet do Papui Zachodniej! 
Oto nasze oświadczenie! Tylko jedno słowo: Opór! 
Niech żyje wielka wspaniała Papua! Niech żyje wielka wspaniała Papua ! Niech żyje wielka wspaniała 
Papua! 
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PRZEMÓWIENIE Z OKAZJI 60. ROCZNICY POROZUMIENIA Z NOWEGO JORKU, CZYLI 

TROPIKALNA JAŁTA 
 

Okolicznościowy odczyt z okazji 60. rocznicy Porozumienia z Nowego Jorku, znanego również 
Zachodnim Papuasom jako „Dzień Złamanej Obietnicy” i „Dzień Zdrady”. 

POROZUMIENIE Z NOWEGO JORKU – TROPIKALNA JAŁTA 
 
Stoimy dzisiaj 12 sierpnia 2022 roku przed Ambasadą Indonezji korzystając z tego, że urzędnicy i 
przedstawiciele Republiki Indonezji w Polsce są dziś w placówce dyplomatycznej przy ulicy Estońskiej 
i mogą usłyszeć nasz głos. Nad naszym zgromadzeniem wisi jednak tak naprawdę data nie 12 
sierpnia, a 15 sierpnia. Na najbliższy poniedziałek, 15 sierpnia 2022 roku, przypada dokładnie 60. 
rocznica Porozumienia z Nowego Jorku znanego „Zachodnim Papuasom” jako dzień złamanej 
obietnicy. 

Począwszy od 1947 roku wraz z uzyskaniem niepodległości przez Indie rozpoczęła się nowa epoka w 
historii Afryki i Azji, zapamiętana jako „dekolonizacja”. Pamiętamy, że początkiem tego procesu była 
również walka o niepodległość Indonezji w latach 1945-1949. Niepodległość Indonezji wywalczona 
siłą, ale i wynegocjowana w serii rozmów, ostatecznie utwierdzona została podczas Konferencji 
Okrągłego Stołu u schyłku 1949 roku. Członkowie korpusu dyplomatycznego Indonezji w Polsce, 
obserwujący nas za firanek i okiennic Ambasady Indonezji w Polsce wiedzą o tym najlepiej bo już w 
najbliższą środę, 17 sierpnia, będą świętowali Dzień Niepodległości Indonezji. W radosnej chwili 
odpoczynku, krojonego ciasta i toastów, ubrani w kolorowe batiki, w otoczeniu zaproszonych do 
Ambasady gości, pamiętajcie jednak, że świętując indonezyjską „merdeka”, czyli wolność – 
administracja Waszego kraju oraz zintegrowane siły indonezyjskiego wojska i policji – każdego dnia 
depczą wolność melanezyjskiego ludu w Zachodniej Nowej Gwinei. Depczą prawo do wolności, 
samostanowienia i decydowania o własnym losie Papui Zachodniej i Papuasów, których ziemie 
bezprawnie okupujecie i od dekad gospodarczo eksploatujecie. 

Jak do tego doszło? 

Wraz z uzyskaniem w 1960 roku niepodległości przez 17 krajów afrykańskich proces dekolonizacyjny 
w skali całego globu nabrał przyśpieszenia. W grudniu 1960 roku na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ 
przyjęto rezolucję 1541 odrzucającą kolonializm w jakiejkolwiek formie. W 1961 roku powołano do 
życia Komitet ds. Dekolonizacji ONZ, znany dziś jako „Komitet 24”, który miał zabezpieczyć los 
terytoriów powierniczych i niereprezentowanych. Od tamtego momentu wzmogły się naciski aby 
proces dekolonizacyjny przyśpieszyć. 

Nowa Gwinea, druga co do wielkości wyspa na ziemskim globie znajdowała się w tamtym czasie pod 
kontrolą dwóch państw: jej wschodnia część pod kontrolą Australii, a zachodnia pod kontrolą 
Holandii. Królestwo Niderlandów czyniło powolne przygotowania na rzecz zabezpieczenia przyszłej 
niepodległości Papui Zachodniej, która nastąpiłaby najpóźniej w latach 1970. Proces ten został 
zaburzony przez agresywną i roszczeniową politykę ówczesnej administracji Indonezji. Pokolenie 
Ojców Założycieli Indonezji – które co dopiero zrzuciło kajdany kolonializmu – postanowiło wykuć 
własne kajdany zniewolenia i nałożyć je na ręce melanezyjskim sąsiadom. Aby uzasadnić nową erę 
kolonializmu na Pacyfiku – tym razem już nie kolonializmu europejskiego, a kolonializmu 
azjatyckiego – posłużono się mieszanką ideologii imperialnej, resentymentami i mitologią 
historyczną. 

Chociaż niektórzy Ojcowie Założyciele Indonezji, jak Mohammed Hatta przyznawali wcześniej że 
Papuasi mają prawo do obrania własnej drogi, zwyciężyły fantastyczne teorie Mohammada Yamina 
rozsiewane przez charyzmatyczną propagandę Sukarno i jemu podobnych. Przez kilkanaście lat, 
począwszy od lat 1950. indonezyjski aparat rządowy stosował strategię dyplomatycznych nacisków, 
szantaży, gróźb a nawet „widma rychłej przemocy i inwazji na Nowej Gwinei”. Jak deklarował w 
marcu 1962 roku indonezyjski generał Nasution „nie było ważne czy Indonezyjczycy otrzymają 
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Zachodnią Gwineę od Narodów Zjednoczonych, czy samego Szatana”, przejęcie Papui Zachodniej 
miało dokonać się w ciągu najbliższych dwóch lat. 

Na początku lat 1960. roszczenia indonezyjskie zdobyły posłuch wśród nowej administracji Stanów 
Zjednoczonych. Holendrzy, utraciwszy gwarancje sojusznicze na Pacyfiku ze strony USA i kolejno 
Wielkiej Brytanii i Australii przystali na politykę negocjacji i uwzględnienia roszczeń indonezyjskich 
do Nowej Gwinei, pomimo, że wcześniej złożyli obietnicę scedowania suwerenności na ręce 
Papuasów. 

Rozwiązanie problemu Papui zaczęło być postrzegane jako niewygodny temat. Prawa Papuasów 
miały być zepchnięte na boczny tor ze względu na domniemany holenderski interes narodowy. Jak 
napisał w swoim dzienniku holenderski premier de Quay: „Nie chcemy wojny, ani komunizmu. Cała 
reszta ma znaczenie drugorzędne”… 

Kluczowy rozdział negocjacji rozegrał się w posiadłości Huntland Estate, w mieście Middlebourg, w 
amerykańskim stanie Wirginia. Amerykanie wybrali na mediatora przemysłowca z branży 
cukiernicznej, Ellswortha Bunkera, który był wcześniej ambasadorem USA w Argentynie, Włoszech 
oraz Indiach. To pod przewodnictwem Bunkera począwszy od 20 marca 1962 roku zainaugurowano 
ściśle tajne rozmowy. Stało się tak pomimo tego, iż jedenaście dni wcześniej do ministerstwa spraw 
zagranicznych Holandii, do ministra Josepha Lunsa, przyszedł list podpisany przez kilku papuaskich 
przedstawicieli, w którym sprzeciwili się koncepcji przeniesienia Zachodniej Nowej Gwinei pod 
zarząd indonezyjski. List zakończyli ostrzeżeniem, że w przypadku narzucenia porządku 
indonezyjskiego nastąpi powszechne oburzenie. Papuasi mogą chwycić za broń, aby zapobiec 
odebraniu im wyczekiwanej suwerenności i oddania jej w ręce państwa indonezyjskiego. 

Jak zauważyła holenderska minister Marga Klompe, która była jednym z trzech członków gabinetu 
rządowego w Hadze, którzy najdłużej opierali się porzuceniu Nowej Gwinei – wydawało się, że 
zaczęła zwyciężać stara paternalistyczna zasada kolonialna. Ściśle określone kręgi postanowiły 
decydować bez Papuasów, a był to kluczowy moment, w którym przyszłość Papuasów była 
zagrożona. 

Do budynku Ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce powinna z tego miejsca dotrzeć informacja, 
że Waszyngton sprzyjając aneksyjnej polityce Dżakarty złamał wówczas zapisy Rezolucji ONZ 
dotyczące dekolonizacji ściśle współpracując nad transferem Zachodniej Nowej Gwinei z rąk jednego 
władcy kolonialnego do rąk drugiego władcy kolonialnego jakim stała się wkrótce Republika 
Indonezji 

Jaki przyświecał temu duch odpowiadają cytaty amerykańskich przedstawicieli z lat 1960.: 

George McBundy: „w sprawie Papui Zachodniej nie chodzi o antykolonializm, ale o pozycję Zachodu 
w Indonezji”. 

Robert Kennedy: „Papuasi powinni umieć rozmawiać rozsądnie, nie może być żadnej szybkiej 
niepodległości dla Nowej Gwinei […]czy są tam jakieś uniwersytety?” 

Robert Komer: „Papua Zachodnia to kilka tysięcy mil kwadratowych zamieszkanych przez kanibali” 

Henry Kissinger: „Referendum nie miałoby sensu wśród kultur epoki kamienia łupanego w Nowej 
Gwinei”. 

Nastawienie do rdzennej ludności Nowej Gwinei – wpisujące się w XIX-wieczne teorie imperialne i 
socjodarwinistyczne – finalizuje postawa amerykańskiego prezydenta Johna Kennedy’ego, który w 
kwietniu 1962 roku zasugerował zastosowanie terapii szokowej w negocjacjach. Terapię tę 
zaprezentował osobiście w Middlebourgu Ellsworth Bunker. Plan scedowania Papui Zachodniej na 
rzecz Indonezji zakładał objęcie tymczasowej kontroli nad Zachodnią Gwineą przez Organizację 
Narodów Zjednoczonych, a następnie przeniesienie jej pod władztwo Indonezji. Po kilku latach miał 
odbyć się plebiscyt, w którym Papuasi mieli zadecydować o własnym losie. Osobiste dokumenty 
Bunkera potwierdzają, że amerykański mediator postrzegał koncepcję przyszłego plebiscytu jako 
sposób na uratowanie twarzy Holendrów, a nie poważny wolny wybór mieszkańców Nowej Gwinei. 
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Tak więc przez kolejne miesiące trwały tajne rozmowy w trakcie, których imitowano pokazowe 
impasy mające wymuszać kolejne ustępstwa ze strony Holendrów. Wszystko to odbywało się w 
„ścisłej tajemnicy”, aby uniknąć jak twierdzono „nacisków opinii publicznej i prasy”. Zachodni 
Papuasi byli traktowani jak ludzie drugiej kategorii. 15 lipca 1962 roku gdy niemal wszystko było już 
przesądzone, Nicholas Jouwe członek Rady Nowej Gwinei skonfrontował się z Ellsworthem 
Bunkerem i zapytał go retorycznie: „Wy Amerykanie prowadziliście wojnę, aby ogłosić swoją 
niepodległość w 1776 roku. Dlaczego my, Papuasi, nie mamy racji”? Bunker żachnął na to jedynie: 
„Muszę już iść, mam inne ustalenia”. 

Ustalenia i decyzje podjęte w zamkniętym gronie przez Holendrów, Indonezyjczyków i Amerykanów, 
zostały ujęte w dokumencie prawnym znanym jako „Porozumienie z Nowego Jorku” podpisanym 15 
sierpnia 1962 roku. Zakładało ono tak jak wspomnieliśmy wcześniej, przekazanie kontroli nad Papuą 
Zachodnią Tymczasowej Władzy ONZ, a następnie, co faktycznie nastąpiło 1 maja 1963 roku, 
przeniesienie terytorium zachodniopapuaskiego pod kuratelę indonezyjską. Po kilku latach 
Indonezyjczycy mieli być zobowiązani do przeprowadzenia plebiscytu, w którym Papuasi zadecydują 
czy chcą pełnego zintegrowania z Indonezją, czy chcą utworzyć niepodległe państwo. 

Były to ciężkie czasy w których nie dochowano żadnej miary sprawiedliwości wobec Zachodnich 
Papuasów. Wystarczy wspomnieć, że Związek Radziecki, którego sterownicy próbowali prezentować 
się jako „balustrada antykolonialna” był gotowy dostarczyć zasoby militarne, materialne i logistyczne 
służące wojskowej inwazji Indonezji na Zachodnią Nową Gwineę. 

SKUTKI POROZUMIENIA Z NOWEGO JORKU 
 
Po pierwsze,,, Sukarno i jego najbliżsi współpracownicy nigdy nie zamierzali dotrzymać zapisów 
Porozumienia z Nowego Jorku. Minister Informacji, Ruslan Abdulgani, kolega ze szkolnej ławy 
Sukarno już w maju 1963 roku rozpoczął kampanię propagandową mającą na celu wycofanie się 
Indonezji z obietnicy plebiscytu dla Papuasów, a miało to nastąpić nawet jeżeli społeczność 
międzynarodowa zarzuci Dżakarcie „nieprzestrzeganie traktatu”. Sukarno później insynuował, że 
wdrożenie Porozumienie z Nowego Jorku nie jest konieczne bo „wszyscy Irianie, czyli Papuasi, chcą 
być Indonezyjczykami” 

Po drugie. W ciągu niespełna roku potwierdziło się, że zajęcie Papui Zachodniej było elementem 
szerszej ekspansji. Jak tylko w 1963 roku ogłoszono powstanie Federacji Malajskiej, Sukarno 
rozpoczął tzw. „politykę konfrontasi”, czyli kampanię włączenia malezyjskich prowincji na Borneo – 
Sarawak i Sabah – w skład państwa indonezyjskiego. Gdy Brytyjczycy i Malezyjczycy nie ulegli 
roszczeniom indonezyjskim Sukarno ogłosił opuszczenie przez Indonezję struktur Organizacji 
Narodów Zjednoczonych. 

Po trzecie. Administracja Indonezji od początku wielokrotnie łamała artykuł 22-dwudziesty drugi 
„Porozumienia z Nowego Jorku” gwarantujący wolność zgromadzeń i w dziele tym była wspierana 
przez Tymczasową Władzę ONZ w latach 1962-1963. 

Po czwarte. Indonezyjskie władze tuż po objęciu kontroli nad Papuą Zachodnią wdrożyły trzy 
instrukcje prezydenckie (INPRES) tj. zakaz wstępu do Papui Zachodniej dla przedstawicieli 
społeczności międzynarodowej, objęcie Nowej Gwinei aktywną strefą indonezyjskich operacji 
wojskowych i wreszcie wdrożenie przepisów antywywrotowych. W krótkim czasie setki Papuasów 
trafiło do więzień, było bitych i torturowanych. 

Po piąte. Zanim odbył się rzekomy plebiscyt niepodległościowy, w trakcie indonezyjskich operacji 
wojskowych w latach 1963-1969 według różnych źródeł i szacunków zginęło od 3000 do 10000 
Zachodnich Papuasów. Niektóre rachuby określają liczbę ofiar śmiertelnych w tym okresie nawet na 
30000 osób. 

Po szóste. Po przewrocie wojskowym w Indonezji i dojściu do władzy Suharto choć zadeklarowano 
powrót do zapisów Porozumienia z Nowego Jorku odnośnie plebiscytu, to gdy do niego wreszcie 
doszło, to od samego początku był to spektakl zaaranżowany dla społeczności międzynarodowej, 
który nie spełnił żadnego wymogu demokratycznego. Artykuł 18 (D) Porozumienia z 15 sierpnia 1962 
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roku „określał prawo wszystkich dorosłych mieszkańców Papui Zachodniej do wzięcia udziału w 
plebiscycie”, lecz Indonezyjczycy posłużyli się wybiegiem, w który wmanewrowali stronę 
holenderską. Skończyło się tym, iż tzw. Akt Wolnego Wyboru lub PEPERA mający być „formą 
ustalenia woli ludu papuaskiego” nie został w 1969 roku przeprowadzony zgodnie z praktyką 
międzynarodową jeden człowiek – jeden głos, ale praktyką zapożyczoną z przed indonezyjskich 
struktur feudalnych. Umożliwiło to ścisłe wyselekcjonowanie przez indonezyjski aparat rządowo-
wojskowy 1025 osób, odseparowanie ich od społeczeństwa i zmuszenie do jednomyślnego 
wyrzeczenia się prawa do niepodległości Papui Zachodniej. 

PODSUMOWANIE 
 
Od wiosny 1962 roku indonezyjscy i holenderscy wysłannicy pod przewodnictwem amerykańskiego 
dyplomaty Ellswortha Bunkera prowadzili tajne negocjacje w Wirginii. W trakcie rozmów z których 
wyłączono całkowicie Papuasów, Holendrzy odstąpili od swych dekolonizacyjnych zobowiązań 
wobec rdzennych mieszkańców Nowej Gwinei i zgodzili się scedować kontrolę nad Zachodnią Nową 
Gwineą na rzecz władz Indonezji. Porozumienie z Nowego Jorku, nam mieszkańcom Polski, może się 
kojarzyć z odmianą „tropikalnej Jałty”. 15 sierpnia 1962 roku strony porozumienia zadecydowały o 
oddaniu ludu melanezyjskiego z zachodniej części Nowej Gwinei pod protektorat indonezyjski, który 
szybko zamienił się w zależność kolonialną. Tylko w ciągu kolejnych siedmiu lat, do 1969 roku kiedy 
po sfingowanym referendum ostatecznie potwierdzono akt aneksyjny, z rąk indonezyjskich sił 
bezpieczeństwa zginęły tysiące Zachodnich Papuasów. 
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ZAPOMNIANE ZBRODNIE INDONEZYJSKIEJ ADMINISTRACJI W PAPUI ZACHODNIEJ 
 

Od momentu wkroczenia indonezyjskich sił bezpieczeństwa do Papui Zachodniej z rąk indonezyjskich 
sił bezpieczeństwa – wojska, policji i sił specjalnych – według różnych szacunków zginęło od 120 
tysięcy do 500 tysięcy mieszkańców Papui Zachodniej. 
 
1963-69 – BOMBARDOWANIE MANOKWARI, OPERACJE W GÓRSKICH REJONACH PANIAI, NA WYSPIE 
BIAK 
 
1970 – OPERACJA PAMUNGKAS 
 
Podczas operacji wojskowej prowadzonej przez armię indonezyjską ze szczególną zaciekłością na 
Wyspie Biak w 1970 roku zginęło ponad 500 osób. Wśród zamordowanych zapamiętano imię i 
nazwisko Marii Bonsapia. Indonezyjscy żołnierze z dywizji Udayana nakazali zgromadzenie się w 
jednym miejscu mieszkańcom wioski. Następnie by zasiać strach wśród nich jeden z żołnierzy rozciął 
brzuch Marii Bonsapii, wyjął płód dziecka i posiekał na kawałki. Ofiarą bestialstwa padła również 
siostra Marii Bonsapia, najpierw zgwałcona przez grupę żołnierzy a następnie rozstrzelana.  
 
OPERACJA W GÓRSKICH REJONACH PAPUI ZACHODNIEJ W LATACH 1977-1978 
 
Azjatycka Komisja Praw Człowieka z siedzibą w Hongkongu w 2013 roku opublikowała raport „The 
Neglected Genocide” opisujący skalę zbrodni w Papui Zachodniej w latach 1977-1978.  Aby stłumić 
ruch niepodległościowy i niezadowolenie rdzennych mieszkańców w górskich obszarach Papui 
indonezyjscy żołnierze „dopuścili się niewypowiedzianych okrucieństw, w tym gwałtów, tortur i 
masowych egzekucji”. W trakcie operacjo wojskowej prowadzonej pod kryptonimem „Kikis” zrzucano 
bomby lotnicze, przeciwpiechotne bomby kasetonowe i napalm. Azjatycka Komisja Praw Człowieka , 
podczas swoich badań zebrała nazwiska 4146 osób zabitych podczas tej operacji, choć przyznaje, że 
rzeczywista liczba ofiar mogła wynosić nawet 10 tysięcy osób. Inne rachuby mówią z kolei o śmierci 
od 11 do 12 tysięcy osób. 
 
OPERACJA SAPU BERSIH – ROK 1981 
 
Operacja ta była prowadzona pod hasłem operacyjnym: „Biar tikus lari kehutan, dikandang asal ayam 
Piara” – czyli.. niech szczury biegną do dżungli, abyśmy mogli hodować kury w klatce” i służyła 
oczyszczeniu terenu pod kolejne fale indonezyjskiej kolonizacji terytorium. W jej trakcie odnotowano 
wiele masakr w regionie Jayapury i Paniai. Szacuje się, że zginęło od 2,5 tys. do 13 tys. Zachodnich 
Papuasów. W latach 1982-1984 liczbę ofiar indonezyjskiej aktywności również liczono w tysiącach. W 
1987 roku indonezyjskie siły bezpieczeństwa zabiły co najmniej 517 osób.  
 
MASAKRA NA WYSPIE BIAK 
 
W lipcu 1998 roku setki Zachodnich Papuasów zgromadziło się pod wieżą ciśnień na Wyspie Biak w 
nadziei na uzyskanie niepodległościowych gwarancji po upadku dyktatora Suharto. Po kilku próbach 
rozproszenia zgromadzenia 6 lipca indonezyjskie siły bezpieczeństwa dokonały uderzenia na obóz 
protestujących.  
 
Na lądzie - według różnych szacunków - zabito od kilkunastu do niemal 30 Papuasów, a kolejnych od 
87 do ponad 100 załadowano na statki i w makabryczny sposób zamordowano na otwartym morzu. 
Łączna liczba ofiar śmiertelnych tych dramatycznych wydarzeń to od około 100 do 150 ofiar 
śmiertelnych. 
 
Wiranto, ówczesny minister obrony i dowódca wojsk indonezyjskich, obecnie doradca Prezydenta 
Indonezji, dzień po Masakrze na Wyspie Biak, 7 lipca 1998 roku powiedział:  "Jeżeli istnieje jakaś siła 
podnosząca flagę i nie jest to flaga czerwono-biała (flaga Indonezji) to jest to zdrada wojska i całego 
narodu. To stanowi zdradę i to jest to, co musimy powstrzymać". 
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PANIAI 
 
8 lutego 2014 roku doszło do krwawej masakry w Enarotali, w stolicy Regencji Paniai. W jej wyniku 
zginęło 5 nastolatków, a przynajmniej 17 innych osób zostało rannych. Demonstracja przed 
posterunkiem siedziby zintegrowanych sił wojska i policji była reakcją, na pobicie dwójki dzieci przez 
funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa dzień wcześniej, kiedy jedno z nich zwróciło uwagę 
indonezyjskim żołnierzom, że pojazd wojskowy nie ma włączonych świateł podczas jazdy po zmroku. 
Kiedy w kierunku budynku posterunku wojskowego poleciały kamienie i kawałki drewna, 
przebywający w nim funkcjonariusze otworzyli ogień do tłumu.  
 

MASAKRA W DEIYAI – 28 SIERPIEŃ 2019 
 
W sierpniu i wrześniu 2019 roku trwały wielkie protesty w całej Papui Zachodniej. Sytuacja stała się 
szczególnie napięta w środę 28 sierpnia 2019 roku w regencji Deiyai, kiedy protestujący otoczyli biuro 
regenta i aktywnie domagali się podpisania przygotowanego dokumentu. Jeden z protestujących, 
wręczył regentowi Deiyai, Atengowi Edowai, oświadczenie zawierające skargi na indonezyjski rząd. 
Około godziny 14.00 indonezyjskie siły bezpieczeństwa spacyfikowały zgromadzenie. Użyto ostrej 
amunicji. Zginęło osiem osób.  
 
OPERACJE WOJSKOWE 2018-2022 
 
Od końca 2018 roku wiele regencji w Papui Zachodniej stało się obszarem kolejnych operacji 
wojskowych indonezyjskiej armii, szczególnie dotkliwych w regencjach Nduga, Intan Jaya, Punca Jaya, 
Maybrat, Puncak i w Gwiezdnych Górach. W regencji Nduga w rezultacie prowadzonych działań do 
opuszczenia swoich domów zostało zmuszonych od 32 tys. do 50 tys. ludzi. Najnowsze rachuby z 
2022 roku mówią o sumarycznej liczbie od 60 tys. do 100 tys. osób wewnętrznie przesiedlonych lub 
zmuszonych do ucieczki za granicę do Papui Nowej Gwinei. Ci wewnętrzni przesiedleńcy, spośród 
których ok. 400 zmarło lub zginęli z rąk indonezyjskich służb bezpieczeństwa, nie zostali uznani za 
uchodźców przez indonezyjskie państwo. W regencji Intan Jaya w ostatnim roku doszło do szeregu 
pozasądowych zabójstw przypisywanych indonezyjskim siłom bezpieczeństwa. Wśród nich 
najgłośniejsze to śmierć pastora Jeremiego Zanambaniego, Luthera i Apinusa Zanambaniego; 
katechety Rufinusa Tipagau; Janiusa, Justinusa i Soni Bagau. 
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JAKÓB SKRZYPSKI, OBYWATEL POLSKI, OD CZTERECH LAT POZBAWIONY  
WOLNOŚCI W INDONEZJI 

 
12 sierpnia 2022 roku w ramach demonstracji pod Ambasadą Indonezji w Warszawie, obok rozdziału 
poświęconego sytuacji politycznej i prawnej Papui Zachodniej, zorganizowano „Blok Solidarnościowy 
z Jakóbem Skrzypskim”. Prezentowany poniżej reportaż został uchwycony przez Krzysztofa 
Wojciechowskiego polskiego reżysera, laureata m.in. festiwali filmowych w Gdyni i Oberhausen [1]. 
Zawiera on rozmowy, dialogi i przemówienia zarejestrowane pod Ambasadą Indonezji w Polsce w 
przededniu czwartej rocznicy kryminalizacji i uwięzienia w Indonezji polskiego podróżnika Jakóba 
Skrzypskiego, uznanego za więźnia politycznego m.in. przez Parlament Europejski i Amnesty 
International Indonesia. 

PRZEMÓWIENIE ARTURA SOBIELI, PRZYJACIELA JAKÓBA SKRZYPSKIEGO 
 
Witam wszystkich. Ja przemówię nieco mniej oficjalnie. Nazywam się Artur Sobiela. Jestem 
przyjacielem osadzonego Jakóba Skrzypskiego. Znamy się 22 lata, również z nim podróżowałem, 
chociaż nie po obszarze Indonezji. Wiele prawdziwych, gorzkich słów padło tu pod adresem strony 
indonezyjskiej; co jest oczywiste ponieważ strona indonezyjska od czterech lat przetrzymuje – w 
naszej opinii, chyba w opinii wielu – bezprawnie naszego przyjaciela i obywatela Polski w areszcie w 
Wamenie. Jest skazany po apelacji, dodatkowej apelacji prokuratora, na siedem lat więzienia. 

Obecnie, w końcówce sierpnia miną już cztery lata od jego osadzenia. Zostały mu jeszcze co najmniej 
trzy lata odsiadki w warunkach, których tu sobie Państwo chyba nie do końca jesteście w stanie 
sobie wyobrazić…. To jest pierwsza sprawa… 

Padło bardzo dużo, zasadnych, gorzkich i po prostu adekwatnych słów do strony indonezyjskiej. Ja 
jednak także jeżeli mogę chciałbym powiedzieć o bierności strony polskiej w tej sprawie. Ponieważ 
jak widać,  sprawa obywatela Polski również nie interesuje stronę polską. Od początku właściwie 
stojący tu koledzy, Damian i Rafał, byli najważniejszymi osobami, które w ogóle informowały 
najpierw o osadzeniu Jakóba. O tym fakcie –  również wszystkie media polskie i międzynarodowe. 
Następnie przekazywały jakiekolwiek informacje. Od początku współpraca z Konsulatem, Ambasadą 
[Polski] była dosyć dziwaczna. Cała nasza praca – oczywiście Damian wspomniał bardzo dużo o tych 
aspektach sprawy. 

Ja też się do tego trochę cofnę, do września 2018 roku, kiedy była kryminalizacja. Od razu było 
widać, że proces jest pokazowy, że nie ma żadnych dowodów, są to kompletnie fantastyczne, 
wyssane z palca zarzuty, takie właśnie jak ten przysłowiowy „catering”. Niech mi państwo 
odpowiedzą, jak można dostarczać w regionie, gdzie nie ma dróg… Jedna osoba, która pracuje jako 
robotnik fizyczny, co prawda w Szwajcarii, ale jako robotnik fizyczny – tam też się nie zarabia nie 
wiadomo ile. I wszystkie te naddatki, nadwyżki finansowe wydaje na podróże zagraniczne. Jak taka 
osoba może logistycznie i finansowo kogokolwiek zaopatrywać. Partyzantów stojących w 
niedostępnych rejonach górskich w żywność, nie mówiąc już o broni? Broń to już jest w ogóle 
sprawa – o czym tutaj już wspominano –  absurdalna. 

Od początku wykorzystano rzeczy nie związane w ogóle z Indonezją, tak jak przysłowiowe flagi 
kantonalne, szwajcarskie z emblematami patriotycznymi, jako rzekomo związane z papuaską sprawą 
narodowowyzwoleńczą. To jest absurdem. My nie mamy tu – wręcz przeciwnie – nic przeciwko 
niepodległej Papui, niemniej nie można kryminalizować człowieka, który nie był w to uwikłany. 
Spotykał się tam z bardzo różnymi osobami, z przeciwnych stron politycznej barykady. Obecnie jest 
w tym sfingowanym procesie skazany i odsiaduje już cztery lata. Proszę Państwa! W fatalnych 
warunkach, to jest kolejna sprawa. 

Sami zorganizowaliśmy, wspólnymi siłami prawdziwego prawnika, bo tak jak powiedział Damian, 
nastąpiła tutaj… Proszę Państwa, co za [kolejny, prawny] absurd! Jak może strona oskarżycielska 
wyznaczać obrońcę? Prawda? Został nim człowiek, który był po prostu funkcjonariuszem policyjnym. 
Chyba nie za bardzo wyobrażają sobie Państwo taką sytuację w państwie prawa. Udało się jednak 
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przeforsować bardzo dobrą obrończynię. Niemniej, jeżeli proces od początku jest ustawiony i 
pokazowy, to nawet najlepszy obrońca nic nie pomoże w tej sprawie. 

I tak się stało. W maju 2019 roku zapadł wyrok pięciu lat więzienia, następnie siedmiu lat więzienia. I 
wtedy zaczęliśmy – jak wyczerpaliśmy już ścieżkę naszej pomocy prawnej, logistycznej, finansowej, 
takiej powiedzmy społecznościowej – zwracać się do państwa polskiego. Tu niestety, muszę także 
gorzko przemówić, nie tylko w sprawie indonezyjskiej, ale w sprawie polskiej. Przede wszystkim 
Jakób został też pozbawiony opieki jakiejkolwiek, na procesie. Proszę Państwa. procesie polskiego 
obywatela. Bo były różne pogłoski, że to może nie jest polski obywatel, że to jest obywatel 
Szwajcarii. Ja je dementuje. Nigdy nie był obywatelem Szwajcarii, jest obywatelem polskim. I został 
osamotniony na tym procesie. Nie było nawet przedstawiciela polskiego. Dodatkowo Konsul wręcz 
domagał się przeniesienia jego osoby w rejon gdzie jego zdrowie, życie mogłoby być bardziej 
zagrożone niż w miejscu, w którym przebywa. 

W 2019 roku postanowiliśmy również zwrócić się do władz polskich. Była petycja, która została 
skierowana do Prezydenta RP, Kancelarii Rady Ministrów i ówczesnego ministra spraw 
zagranicznych, Jacka Czaputowicza. Proszę Państwa! Ta petycja była bardzo dobrze uzasadniona. 
Pokazywała też powiązania rządu polskiego z rządem indonezyjskim: wspólne interesy, różnego 
rodzaju sprawy, które się załatwia ponad głowami obywateli Polski. Dodatkowo było zebrane ponad 
1000 podpisów w tej sprawie. Proszę Państwa… nawet jeżeli rząd czy Prezydent nie zgadzaliby się z 
treścią tej petycji, to mają obowiązek prawny odpisać w ciągu trzech miesięcy, dać nam jakąś 
odpowiedź. To się nie stało, a ta petycja na pewno do nich doszła. Była doręczana zarówno osobiście 
jak i wszystkimi innymi kanałami. 

To co powiedział wcześniej Damian o dyplomacji, o przedstawicielach władz indonezyjskich oraz ich 
wypowiedziach. Tak. Polscy politycy, polscy dyplomaci również wysłuchiwali […] Nie byłoby to dla 
mnie przyjemne gdybym był politykiem albo dyplomatą, czułbym się w bardzo niekomfortowej 
sytuacji, jeżeli ktoś mnie zapewnia, że w kraju pseudodemokratycznym jak Indonezja proces 
odbędzie się z „obowiązującymi regułami prawa”. Taką odpowiedź otrzymał Pan Czaputowicz. To już 
były takie wręcz groteskowe wypowiedzi. […] Bo może są jakieś zakulisowe działania prowadzone, 
ale ich efektów tu nie widzimy żadnych, wręcz przeciwnie… Wszystko się sprowadza do tego, że raz 
na pół roku czy raz w roku odbywają się jakieś rytualne spotkania strony polskiej, indonezyjskiej, 
gdzie jest przedstawiane: siedzi sobie taki Pan Jakóba Skrzypski, gdzieś tam w Waszym więzieniu. No 
i w zasadzie siedzi..  To się sprowadza do takiego, że tak powiem, złożenia oświadczenia. Nie ma tu 
żadnego trybu, który by cokolwiek chciał egzekwować. 

Z tej współpracy indonezyjsko-polskiej, co też było publikowane, strona indonezyjska czerpie 
korzyści. Tak jak Damian wspominał, widać, że spolegliwość Polski wobec Indonezji ma długą 
tradycję. Od rządu Cyrankiewicza, przez dzieje najnowsze i sprawę Jakóba Skrzypskiego. To jest 
Proszę Państwa przede wszystkim policzek dla Polski! Wypuszczono wszystkich turystów, którzy 
dopuszczali się po pierwsze rzeczywistych przestępstw. A tu jest sprawa całkowicie wyssana z palca… 
A poza tym [ludzi dopuszczających się] różnych działań wspierających ruch narodowowyzwoleńczy. 
A tu posadzono obywatela Polski, który nic nie zrobił. Nic podkreślam. Nic nie zostało udowodnione. 
Nie miało być zresztą co udowodnione… W procesie sfingowanym. I on odsiaduje wyrok i on już 
cztery lata tam siedzi. 

Ja też apeluje na tej ulicy, do nielicznego audytorium o to aby zwrócić na to uwagę, że to jest 
policzek w twarz dla Polski… Że Polska w ten sposób działa, że jest tak bierna, tak uległa wobec 
każdego kraju na świecie, to jest tragiczne Proszę Państwa. To jest symptomatyczne dla polskiej 
dyplomacji, symptomatyczne w ogóle dla naszego kraju. Niestety! Tak jak już powiedziałem, według 
różnych analiz właściwie strona indonezyjska czerpie większe korzyści ze współpracy polsko-
indonezyjskiej niż polska strona. A my i tak pozwalamy na to żeby obywatel Polski gnił w 
indonezyjskim więzieniu. Tak? Za nic! Proszę Państwa.. Bo gdyby to byłby przestępca kryminalny, czy 
w ogóle jakikolwiek przestępca, to my byśmy tutaj z taką pewnością siebie nie stali i nie perorowali i 
nie krzyczeli. Po prostu nie możemy się pogodzić z tym, oprócz wszystkiego tego, co jest 
przedmiotem tej demonstracji, czyli oczywiście sprawy narodowowyzwoleńczej Papui. Ale Jakób 
Skrzypski nie jest z nią związany, jest kozłem ofiarnym, jest ofiarą tej sytuacji. Jest to dowód na to, że 
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można było osadzić pokazowo kogoś, ale trzeba było znaleźć sobie człowieka z kraju słabego. I takim 
krajem, niestety w konfrontacji z Indonezją i z wieloma innymi krajami świata jest Polska. Dziękuję. 

KTO ODPOWIADA ZA KRYMINALIZACJĘ JAKÓBA SKRZYPSKIEGO? 
 
Cztery lata temu obywatel Polski, Jakób Skrzypski, który od wielu miesięcy podróżował po Indonezji, 
został zatrzymany przez indonezyjskie służby w górskich rejonach Papui Zachodniej. Od początku 
indonezyjska administracja przy udziale policjantów, żołnierzy, urzędników i mediów rozpoczęła 
nagonkę na polskiego turystę oskarżając go o handel amunicją i bronią, instruktaż obsługi broni, 
dokumentowanie działalności grup zbrojnych, a także dostarczanie im „żywności w górach, w 
dolinach i lasach”. 

Dramat, który rozpoczął się w dniach 26-28 sierpnia 2018 roku rozgrywał się w takt konsekwentnej 
kryminalizacji polskiego turysty, a także Simona Magala, zachodniopapuaskiego studenta z ludu 
Amungme, z którym Skrzypski spotkał się wiele tygodni wcześniej w Timice. 

Głównymi aktami tego dramatu stały się… 

1. Próba celowej izolacji Polaka poprzez próbę wyznaczenia mu obrońcy przez indonezyjskie organy 
ścigania. 

2. Brak ostrej reakcji dyplomatycznej ze strony Polski potępiającej próbę kryminalizacji obywatela 
Polski z pobudek politycznych. 

3. Wyznaczenie na miejsce rozprawy sądowej odległej Wameny do której można dotrzeć tylko 
samolotem (oznaczało to siedmiokrotny wzrost kosztów procesowych). 

4. Brak transparentności procesu sądowego. W protokole sądowym znalazły się wypowiedzi 
niezgodne z oświadczeniami i odpowiedziami oskarżonego. Niepełna komunikacja i tłumaczenie 
językowe w trakcie rozprawy. 

5. Posłużenie się przez stronę indonezyjską jako świadkami oskarżenia osobami zastraszonymi, 
przekupionymi lub od początku będącymi tajnymi współpracownikami służb. Niektóre z nich nie 
miały odwagi pojawić się nawet na sali sądowej. 

6. Skazanie Jakóba Skrzypskiego na 5 lat więzienia w dniu 2 maja 2019 roku i podwyższenie tego 
wyroku pół roku później przez Sąd Najwyższy Indonezji do 7 lat więzienia. Stało się to mimo tego, że 
większość pierwotnych oskarżeń wobec Polaka upadła jeszcze w fazie śledztwa lub nie wzięta 
została pod uwagę przez Sąd. 

7. Do końca sierpnia 2022 roku, trwające nadal, 4-letnie uwięzienie Jakóba Skrzypskiego, który 
przebywa na terenie aresztu w mieście Wamena. 

Od początku nie było wątpliwości, że zatrzymanie obywatela Polski ma podtekst polityczny. 
Indonezyjski rząd i służby tego kraju od dawna poszukiwały sposobu na ukaranie i pogrożenie 
palcem zagranicznym podmiotom – dziennikarzom, organizacjom pozarządowym i humanitarnym – 
interesującym się sytuacją w Papui Zachodniej. Wyzwaniem dla nich było zrobienie tego na tyle 
dyskretnie, aby nie narazić się trwale dużym krajom Europy Zachodniej, Stanom Zjednoczonym oraz 
Australii i uniknąć przy tym niepożądanego z ich perspektywy dużego, międzynarodowego 
nagłośnienia kwestii łamania praw człowieka i praw politycznych w Papui Zachodniej. 

W świetle tego faktu, trudno nie wziąć pod uwagę sugestii, że polski turysta, który od dwunastu lat 
podróżował do Indonezji, został wytypowany jako pożądany cel propagandowy dla władz 
indonezyjskich. Podczas gdy wcześniej indonezyjska administracja wydalała z Papui Zachodniej 
niepożądanych obcokrajowców (najpóźniej po paru dniach, tygodniach lub 3 miesiącach), to Polak 
padł ofiarą procesu politycznego i pozbawiony został wolności na wiele kolejnych lat. Na polityczny 
wymiar uwięzienia Jakóba Skrzypskiego i Simona Magala wskazywały: dyplomacja państwa Vanuatu 
oraz organizacje pozarządowe TAPOL i ETAN. Za więźnia politycznego Jakóba Skrzypskiego uznał 
również Parlament Europejski. Obywatel Polski znalazł się wreszcie w gronie więźniów politycznych z 
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Papui Zachodniej i Moluk, o których uwolnienie zaapelowali w 2020 roku Amnesty International 
Indonesia i szereg postaci życia publicznego w Indonezji. 

Nie ma wątpliwości, że uwięzienie Jakóba Skrzypskiego ma również wymiar polityczny i służy 
podtrzymaniu indonezyjskiego status quo w Papui Zachodniej. Świadczy o tym jednoczesna 
kryminalizacja Simona Magala, którego klan i plemię stanowią spadkobierców Amungsy, ziem na 
których od kilkudziesięciu lat indonezyjski rząd przy współpracy amerykańskiej korporacji Freeport 
McMoran, eksploatuje jedne z największych złóż złota i miedzi na świecie. Kopalnia Grasberg i jej 
starsza kuzynka Ertsberg zapewniły indonezyjskim władzom i ich kooperatorom zyski opiewające na 
sumę dziesiątek miliardów dolarów USD. Dla wielu Zachodnich Papuasów pozostaje symbolem 
kolonialnego ucisku. Kolonialnego ucisku bo Papua Zachodnia nigdy nie została zdekolonizowana. 

Lista indonezyjskich funkcjonariuszy, urzędników i obywateli zamieszanych w kryminalizowanie i 
bezpodstawne więzienie Jakóba Skrzypskiego. 

PARANOJA 
 
1. Yan Pieter Reba, komendant policji w regencji Jayawijaya oskarżył Polaka, że przybył do Wameny, 
by zabezpieczyć transakcje amunicji dla grup zbrojnych. 

2. Binsar Sianipar z indonezyjskiego Dowództwa Okręgu Wojskowego Korem 172 twierdził, że Jakób 
nawiązał połączenia komunikacyjne z uzbrojonymi grupami i spotkał się z nimi aby robić 
dokumentację sprzedaży setek sztuk amunicji. 

3. Fernando Sanches Napitupulu i Mustofa Ahmad Kamal – 3 września 2018 roku indonezyjska 
policja w prowincji Papua zorganizowała konferencję prasową, na której próbowała zaprezentować 
Skrzypskiego jako groźnego przestępcę. Wystąpili na niej zastępca szefa policji Papua, Fernando 
Sanches Napitupulu oraz rzecznik prasowy Mustofa Ahmad Kamal. Jako „dowody” przeciwko 
Polakowi pokazano różne pamiątki, łącznie z flagą szwajcarskiego kantonu Vaud. Znajdujący się na 
tej fladze napis w języku francuskim, „Liberte et Patrie” ( czyli „Wolność i Ojczyzna”) i odnoszący się 
do konkretnego regionu Szwajcarii, indonezyjskie organy ścigania uznały za „dowód” działalności 
wywrotowej. Napitupulu i Kamal wysłali w przestrzeń publiczną przekaz sugerujący, że polski 
podróżnik jest handlarzem bronią oraz amunicji, a nawet profesjonalnym instruktorem 
specjalizującym się w tej dziedzinie. 

4. Gatut Setiawan – Skalę nagonki i paranoi skierowanej przeciwko Jakóbowi odzwierciedla opinia 
Gatuta Setiawana, indonezyjskiego szefa ds. migracyjnych w Jayapurze. Kilka dni po jego 
zatrzymaniu przekonywał on, że Polak jest szpiegiem lub agentem prowadzącym płatną działalność 
wywiadowczą dla obcego kraju. 

ŚWIADOME KŁAMSTWO 
 
5. Dedi Prasetyo – Jednogwiazdkowy generał indonezyjskiej policji. Dedi Prasetyo podczas wystąpień 
z 12 i 13 września 2018 roku, musiał przyznać, że dowody przeciwko Jakóbowi Skrzypskiemu 
dotyczące handlu bronią i pomocy logistycznej dla członków Armii Wyzwolenia Narodowego Papui 
Zachodniej (TPN-PB) są słabe. Dążąc do podtrzymania linii oskarżycielskiej wobec obywatela Polski 
Dedi Prasetyo na pierwszy plan wysunął zarzuty informacyjnego i propagandowego wspierania 
partyzantów z Papui Zachodniej, poprzez dokumentowanie ich działalności. Celem Jakóba 
Skrzypskiego, według Dediego Prasetyo, miało być także zbieranie dowodów łamania praw 
człowieka przez indonezyjskie służby. Najbardziej fantastycznym zarzutem jaki na tej konferencji 
sformułował Dedi była sugestia, że Jakób prowadził działania kateringowe na prowincji… 
zaopatrywał TPN-PB w „żywność na wzgórzach, w lasach i dolinach”. 

6. Lintong Simanjuntak i Niko Situmorang – to dwaj policjanci i członkowie grupy śledczej, którzy 
podjęli się zadania sfabrykowania dowodów przeciwko Skrzypskiemu i jego zniesławienia przed 
indonezyjską opinię publiczną. Lintong Simanjuntak i jego pomocnik Niko Situmorang, którzy byli 
wykonawcami tego planu na najniższym poziomie, dobrowolnie przyjęli na siebie zadanie zbierania 
rzekomych dowodów świadczących o winie obywatela Polski. Jakie przyświecały im motywacje wiele 
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mówi zarejestrowana wypowiedź Niko Situmoranga, który był z góry przeświadczony o winie 
zatrzymanego. Zapowiadał, że obywatela Polski czeka długi pobyt w więzieniu i mówił mu, że 
„powinien cierpieć”. 

7. Martuani Sormin – W pierwszych dniach po zatrzymaniu Jakóba Skrzypskiego, jeden z najwyższych 
rangą indonezyjskich policjantów w Papui, Martuani Sormin oskarżył Ambasadę Polski w Indonezji o 
„ignorancję”, a następnie oszukał ją narzucając obywatelowi Polski własnego prawnika. Indonezyjska 
policja, będąca stroną oskarżającą wyznaczyła mu obrońcę łamiąc wszelkie zasady sprawiedliwości i 
prawo do obrony. Jak do tego doszło? 
Martuani Sormin początkowo przekonywał, że polska ambasada zastrzegła sobie prawo do 
wyznaczenia prawnika dla Jakóba w kolejnym tygodniu po niedzieli 9 września 2018 roku, dzięki 
czemu jak twierdził „strona polska zachowywała inicjatywę”. Dopiero kilka dni później okazało się, że 
indonezyjska policja bez konsultacji z rodziną Skrzypskiego i Ambasadą Polski, już w tym momencie, 
dzięki strategii izolacji Polaka od świata zewnętrznego, narzuciła mu jako obrońcę własnego 
adwokata. Okazał się nim Chairul Fahru Siregar, dobry znajomy indonezyjskich służb 
bezpieczeństwa. Minął miesiąc zanim udało się go pozbawić tej funkcji. 
 
POLITYCZNY PROCES I DYSPOZYCYJNY WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 
 
8. Yajid, Naibaho i Siagian – zespół trzech sędziów prowadzących rozprawę przeciwko Skrzypskiemu, 
którzy nie trzymali się indonezyjskich standardów prawnych 

9. Febiana Wilma Sorbu – dyspozycyjna przedstawicielka indonezyjska prokuratury 

10. Mohammed Prasetyo – prokurator generalny Indonezji, podejrzany o ręczne sterowane 
procesem z Dżakarty na odległość w celu uzyskania pokazowego wyroku politycznego. 

11. Edward Wandik – Sprawa jest o tyle kontrowersyjna, że kwestia ta dotyczy Edwarda Wandika, 
osoby, która towarzyszyła Jakóbowi Skrzypskiemu u schyłku podróży, była zatrzymana wraz z 
Polakiem i przypisywano jej ten sam ciężar winy. W trakcie dochodzenia Edo Wandik został nagle 
wypuszczony z więzienia i pojawił się na sali sądowej jako świadek policji. Istnieje poważne 
podejrzenie, że Wandik nie złożył tych zeznań całkowicie z własnej woli. Mógł paść ofiarą 
zastraszenia i wymuszenia lub stać się stroną handlu kupującą swoją wolność w zamian za 
oskarżenie obcokrajowca, zgodnie z linią organów ścigania. Potwierdzałoby to, że od początku 
Polakowi wyznaczono rolę figuranta, który miał zostać skazany na długoletni wyrok więzienia w 
ramach procesu pokazowego. 

12. Lydia Salman Fakaubun – była jedną z osób udzielających Jakóbowi noclegu podczas jego 
podróży. Kilka dni po zatrzymaniu Skrzypskiego, co później zostało odczytane również na sali 
sądowej podczas rozprawy, Fakaubun twierdziła, że jeszcze w trakcie autorskiego przeszukania 
rzeczy należących do jej gościa znalazła broszury dotyczące jego zaangażowania w sprowadzanie 
broni z Polski – w domniemaniu za wiedzą rządu polskiego, bo tylko polski rząd i wąska grupa firm 
zbrojeniowych w Polsce posiada uprawnienia do brania udziału w handlu międzynarodowym. Tego 
typu sensacyjne sugestie służyły za podwalinę uwięzienia i skazania Polaka. Co ciekawe Lydia Salman 
Fakaubun nie pojawiła się na sali sądowej, aby złożyć własne zeznania publicznie. Czy Lydia 
Fakaubun została zastraszona, czy też autentycznie była świadomą współpracownicą, pozostaje 
tematem otwartym? 

13. Polityczne wykorzystanie sprawy przez indonezyjskich polityków i aparat rządowy. 
Przewodniczący Ludowego Zgromadzenia Konsultacyjnego Indonezji (MPR-RI), Bambang Soesatyo, 
znany również jako Bamsoet w 2021 roku opisując przykłady „międzynarodowych zbrodni 
terrorystycznych” w Papui Zachodniej, wyraźnie nawiązał do Jakóba Skrzypskiego sugerując 
„stwierdzenie przypadku przemytu amunicji przez cudzoziemca z Polski”. Soesatyo robił te aluzje w 
kontekście próby wykazania, że w Papui Zachodniej działają „uzbrojone grupy terrorystów”. 

14. Joko Widodo, indonezyjski prezydent współpracując z indonezyjską minister spraw 
zagranicznych Retno Marsudi, według ostatnich przecieków, odmówił podpisania dokumentu 
umożliwiającego wcześniejsze uwolnienie Skrzypskiego. Zasadniczo nie złożył podpisu 
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zatwierdzającego uwolnienie, jak i parafki odrzucającą taką możliwość. Jeśli to prawda, świadomie 
zamroził kwestię dalszego losu Jakuba Skrzypskiego. 

 
 

 

 
 

  
Obrazowe Plakaty obwieszczające Demonstrację pod 

Ambasadą Indonezji w Warszawie w dniu 12 sierpnia 2022 roku 
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Od początku pracownicy Ambasady Indonezji manifestowali zaskoczenie faktem zorganizowania 
protestu, starali się dać do zrozumienia funkcjonariuszom policji i organizatorom zgromadzenia, że 
nie byli poinformowani o fakcie zarejestrowania wydarzenia pod indonezyjską ambasadą. 

 

 
 

Jeden z urzędników posługujący się płynnie językiem polskim i służący jako tłumacz Adiemu Triadi, 
attaché obrony Indonezji w Warszawie, przestrzegał dowódcę policji, że incydent związany z 
niechcianą demonstracją pod Ambasadą nie zostanie pozostawiony samemu sobie i „będzie miał 
konsekwencje dyplomatyczne”.  
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Oficjalnie zarejestrowanym organizatorem protestu był Rafał Szymborski, koordynator Free West 
Papua Campaign Poland (na tle flagi Papui Zachodniej(. Przebieg wydarzeń rejestrowali m.in. reżyser 
Krzysztof Wojciechowski (drugi od prawej) oraz podróżnik Maciej Suska (trzeci od lewej). 
 

 
 
Wywieszenie flagi niepodległościowej Papui Zachodniej i flagi Komitetu Narodowego Papui 
Zachodniej (KNPB) wywołało oburzenie indonezyjskich dyplomatów. W rozmowie prowadzonej w 
języku indonezyjskim zagrozili konsekwencjami osobistymi koordynatorowi protestu, jeżeli pojawi się 
kiedyś w granicach terytorialnych Zjednoczonej Republiki Indonezji  
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Wykonywanie zdjęć obrazujących uczestników protestu na tle budynku Ambasady Indonezji 
wywoływały protesty pracowników Ambasady  
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W trakcie demonstracji wygłoszono kilka przemówień poświęconych m.in.  60. rocznicy Porozumienia 
w Nowym Jorku, historii indonezyjskich zbrodni przeciwko ludzkości w Papui Zachodniej oraz  

papuaskich bohaterów walki o wolność Papui Zachodniej 
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W sierpniu 2018 roku indonezyjskie władze zatrzymały w Papui Zachodniej Jakóba Skrzypskiego, który 
podróżował w regionie w towarzystwie Zachodnich Papuasów i wytoczyły przeciwko niemu pokazowy 
proces.  W maju 2019 roku ostatecznie Jakób Skrzypski jako pierwszy obcokrajowiec w 75-letniej 
historii Indonezji został nie tylko oskarżony, ale i skazany na 5 lat więzienia za „zdradę Indonezji”. 
Ostatecznie Sąd Najwyższy Indonezji podwyższył tę karę do 7 lat pozbawienia wolności. 
 

 
 
W demonstracji wziął udział Artur Sobiela, wieloletni przyjaciel Jakóba Skrzypskiego, który 
podróżował z nim także po Europie. Podczas swojego przemówienia pod Ambasadą Indonezji 
powiedział m.in.: 
[…] pozwalamy na to żeby obywatel Polski gnił w indonezyjskim więzieniu.? Za nic! Proszę Państwa.. Bo gdyby to 
byłby przestępca kryminalny, czy w ogóle jakikolwiek przestępca, to my byśmy tutaj z taką pewnością siebie nie 
stali i nie perorowali i nie krzyczeli. Po prostu nie możemy się pogodzić z tym, oprócz wszystkiego tego, co jest 
przedmiotem tej demonstracji, czyli oczywiście sprawy narodowowyzwoleńczej Papui.. Ale Jakób Skrzypski nie 
jest z nią związany, jest kozłem ofiarnym, jest ofiarą tej sytuacji. Jest to dowód na to, że można było osadzić 
pokazowo kogoś, ale trzeba było znaleźć sobie człowieka z kraju słabego. I takim krajem, niestety w konfrontacji 
z Indonezją i z wieloma innymi krajami świata jest Polska”…. 
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PRZEGLĄD WYDARZEŃ W PAPUI ZACHODNIEJ 
(Lipiec – Grudzień 2022) 

 
 
 

DLACZEGO PAPUASI BRONIĄ GUBERNATORA OSKARŻONEGO O KORUPCJĘ? 
Oskarżenia Korupcyjne pod Adresem Lukasa Enembe i Eltinusa Omalenga 

 
Indonezyjskie władze od dwóch dekad na mocy Specjalnej Autonomii sprawują władzę nad Papuą 
Zachodnią poprzez pośrednie jednostki samorządowe. Dążąc do stłumienia ruchu 
niepodległościowego, osiągającego rozmiary masowe po upadku dyktatury Suharto, indonezyjskie 
władze w Dżakarcie, zastosowawszy metodę ugody i sztyletu, poszły na kompromis z częścią 
papuaskiego społeczeństwa gotowego na ustępstwa. Powołały system administracji prowincjonalnej 
i lokalnej, który doprowadził do utworzenia setek stanowisk biurokratycznych zajmowanych przez 
etnicznych Papuasów. 

Ta forma decentralizacji utworzyła klasę biurokratów poddanych władzy indonezyjskiej i zarazem z 
reguły niekrytykujących otwarcie indonezyjskich władz, lecz jednocześnie biurokratów drażliwych na 
próby ręcznego sterowania ich działaniami przez centralę, a momentami dodatkowo krytycznych 
wobec nadużyć indonezyjskich służb bezpieczeństwa. Biurokraci ci administracyjnie i politycznie 
podporządkowani Indonezji nie są rozpoznawani jako autentyczni przedstawiciele przez członków 
ruchu niepodległościowego i dużą część papuaskiego społeczeństwa. 

Przeszczepienie indonezyjskiej formy organizacji państwowej do Papui Zachodniej przyniosło ze sobą 
wszelkiego rodzaju nadużycia korupcyjne, gospodarcze i administracyjne występujące na całym 
archipelagu indonezyjskim, na które nałożyły się także pewne papuaskie uwarunkowania kulturowe i 
ludzkie niedoskonałości, właściwe ludziom i społeczeństwom na wszystkich szerokościach 
geograficznych. 

Od czasu wdrożenia narzędzi Specjalnej Autonomii wielu papuaskich urzędników w administracji 
indonezyjskiej w Papui Zachodniej było podejrzewanych, oskarżanych, a nawet było skazywanych na 
kary więzienia za sprawy korupcyjne. Wśród nich możemy wymienić np. warunkowo zwolnionego z 
więzienia po odbyciu 7,5 roku kary Barnabasa Suebu (były gubernator Papui i Irian Jaya); Davida 
Hubiego (były regent Jayawijaya); Johna Glubę Gebze (były regent Merauke) czy Yusaka Yaluwo (były 
regent Boven Digoel). 

Żadna z tych spraw jednak, może za wyjątkiem emblematycznej postaci Barnabasa Suebu zwanego 
„Ojcem Rozwoju”, nie przyciągnęła tak daleko idącej uwagi, jak oskarżenia kierowane w ostatnim 
czasie pod adresem Lukasa Enembe, gubernatora prowincji Papua, wybieranego na to stanowisko w 
ramach indonezyjskich głosowań samorządowych na mocy Specjalnej Autonomii. Enembe piastujący 
to stanowisko od 2012 roku, zwłaszcza w drugiej fazie sprawowania swojego urzędu, kilkukrotnie 
zajął zdystansowaną postawę wobec polityki indonezyjskich władz. W ocenie zwolenników Lukasa 
Enembe najnowsze postępowanie wytoczone przeciwko niemu przez indonezyjską Agencję 
Antykorupcyjną alias Komisję ds. Zwalczania Korupcji (KPK), bez względu na wszelkie towarzyszące 
jej przesłanki, są motywowane politycznie. 

Oskarżenia skierowane pod adresem Lukasa Enembe stały się głośne w całej Indonezji i wartkim 
strumieniem przetoczyły się do mediów zagranicznych. W sensacyjnym artykule „Corruption 
allegations engulfing Indonesian provincial governor Lukas Enembe spread to Perth casino” 
autorstwa Anne Baker, korespondentki australijskiego ABC w Indonezji, czytamy o rozległych 
operacjach finansowych mających przesłanki działań korupcyjnych i wyprowadzenia publicznych 
pieniędzy na prywatne konta za granicą. 
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WYIMKI Z ARTYKUŁU ANNE BAKER 
 
Powołując się na sensacyjne doniesienia obwieszczane przez indonezyjską prasę Baker, napisała: 
„Indonezja od tygodni jest sparaliżowana skandalem korupcyjnym z udziałem gubernatora prowincji, 
oskarżanego o wydanie dziesiątek milionów dolarów australijskich (AUD) w zagranicznych kasynach, 
podczas gdy jego pensja miesięczna jest niższa niż tysiąc dolarów AUD”. 

Skandal ten dotarł do Australii, gdzie indonezyjscy śledczy potwierdzili, że badają transakcje 
przeprowadzone w Crown Casino w mieście Perth, a także „podejrzane depozyty bankowe w Perth i 
Melbourne”. Jak pisze dalej Baker: „prawnicy pana Enembe odrzucili wszystkie zarzuty przeciwko 
niemu”, zaprzeczyli, że gubernator Enembe sprzeniewierzył publiczne pieniądze, a formułowane 
zarzuty określili jako motywowane politycznie. 

55-letni Enembe jest podejrzewany o sprzeniewierzenie od 2017 roku co najmniej 560 miliardów 
rupii indonezyjskich (56 milionów dolarów AUD) i wydanie tej sumy w kasynach, w co najmniej 
dwóch krajach, w Singapurze i Australii. To jednak tylko czubek góry lodowej, ponieważ dziennikarze 
ABC usłyszeli, że całkowita kwota objęta dochodzeniem wynosi „biliony rupii”. Indonezyjska Komisja 
ds. Zwalczania Korupcji (KPK) bada wszystkie aktywa finansowe w Australii, nie będąc pewna czy 
majątek Enembe nie jest przechowywany w kraju kangurów pod innym nazwiskiem. 

Indonezyjski magazyn „Tempo” informował, że jedną z transakcji finansowych dla Enembe wykonał 
wysokiej rangi urzędnik banku w Papui. „Ten urzędnik banku regionalnego jest również powiązany z 
wynajęciem prywatnego odrzutowca dla Lukasa […] Podejrzewa się, że te pieniądze pochodziły ze 
specjalnego funduszu Specjalnej Autonomii”. Alexander Marwata, wiceprzewodniczący KPK 
zaznaczył, że jego agencja może wstrzymać śledztwo, jeśli gubernator będzie w stanie udowodnić, 
skąd pochodziły dziesiątki, setki miliardów rupii. Zarzuty będą wycofane, jeśli Enembe udowodni, że 
jego wydatki i majątek są legalne. W międzyczasie rachunki bankowe papuaskiego gubernatora w 
Indonezji zostały zamrożone, a on sam otrzymał bezterminowy zakaz opuszczania kraju. 
 
CZY KOMISJA DS. ZWALCZANIA KORUPCJI W INDONEZJI JEST SKUTA KAJDANKAMI LUB 
KONTROLOWANA PRZEZ WŁADZĘ? 
 
Z krytyką wystąpienia i oświadczenia indonezyjskiej KPK wystąpił Socratez Sofyan Yoman, 
przewodniczący kościoła baptystów w Papui Zachodniej. W opublikowanej nocie określił on 
konferencję KPK zorganizowaną 19 września 2022 roku za coś, co można nazwać „dniem śmierci 
Komisji ds. Zwalczania Korupcji”. 
 
„Moim zdaniem Komisja ds. Zwalczania Korupcji jest niezależną instytucją i stanowi silny bastion 
podtrzymujący trwanie narodu indonezyjskiego. Jednakże dzień 19 września 2022 roku stał się 
ostatnim etapem podróży KPK. W tym dniu wykazano, że niezależność i suwerenność KPK zostały 
okaleczone i spętane […] przez rząd. Profesor Mahfud Menkopolhukan otwarcie przejął obowiązki 
KPK, wydając komunikat prasowy w sprawie zarzutów o korupcję dotyczących Lukasa Enembe, 
gubernatora Papui. Ten krok ministra koordynującego ds. polityki, prawa i bezpieczeństwa jest 
fatalnym błędem wprowadzającym w błąd ludność Indonezji i Papui” – napisał Socratez S. Yoman 
pytając retorycznie, czy rząd ingerował w sprawy KPK, czy może to sam Mahfud przejął stanowisko 
przewodniczącego KPK? 

Zdaniem członka Rady Kościołów Papui „KPK została sparaliżowana i ubezwłasnowolniona przez rząd” 
i mieszkańcy Indonezji oraz Papui nie mogą odtąd zaufać agencji antykorupcyjnej, ponieważ „w tym 
kraju rząd gra prawem”. Socratez S. Yoman uważa, że wytoczenie tej sprawy jest dowodem „paniki” 
indonezyjskiego rządu: próbą odwrócenia uwagi opinii publicznej od tego, że ONZ; Unia Europejska; 
Organizacja Krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) oraz Forum Wysp Pacyfiku (PIF) coraz wyraźniej 
dostrzegają kwestię rażących naruszeń praw człowieka w Papui Zachodniej. 
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WERSJA LUKASA ENEMBE 
 
Lukas Enembe przez wiele dni nie udzielał komentarzy na temat oskarżeń korupcyjnych pod jego 
adresem. Powszechnie wiadomo, że papuaski gubernator zmaga się z poważnymi problemami 
zdrowotnymi, problemami na tyle poważnymi, że niejednokrotnie spekulowano czy będzie mógł 
kontynuować pełnienie sprawowanego przez siebie urzędu. 

23 września 2022 roku zgodził się odpowiedzieć na pytania dziennika Tabolid Jubi. Do rozmowy 
doszło w jego prywatnym domu w Koya, w mieście Jayapura. Enembe będący w trakcie 
rekonwalescencji miał spuchniętą nogę, mówił łamiącym się głosem. W ciągu ostatniego półrocza 
kumulacja udaru, cukrzycy, nadciśnienia, a także powikłań sercowych i nerkowych nadwerężyły 
jeszcze bardziej jego kondycję. 

Komentując oskarżenia o korupcję powiedział, że motyw jest polityczny. „Chcieli usunąć mnie z 
urzędu gubernatora. Są przekonani, że dopóki będę gubernatorem, to będzie im trudno pokonać 
Partię Demokratyczną w Papui. Mamy do czynienia z Demokratyczną Partią Indonezji — Walka 
(PDIP), która chce pozbyć się Partii Demokratycznej w Papui” – tłumaczył. Według Lukasa Enembe 
akcja na rzecz PDIP jest realizowana przez emerytowanych generałów policji, których wymienił z 
nazwiska (inicjały TK, BG i PW). „W 2017 roku (TK i BG) zabrali mnie i poprosili o zaakceptowanie PW 
jako mojego kandydata na wicegubernatora Papui. Odmówiłem, ponieważ postanowiłem 
wystartować wraz z nieżyjącym już (wicegubernatorem) Clemen Tinalem” – wyjaśniła Enembe. 
Historia ta powtórzyła się w 2021 roku, kiedy TK pojawił się ponownie, aby zaproponować PW jako 
osobę, która zastąpi zmarłego Clemena Tinala. Obie oferty odrzucił. 

Lukas Enembe zapewnia, że nie będzie unikał przesłuchania przez KPK. Jeżeli odzyska zdrowie, wstawi 
się przed oblicze komisji. Zaprzeczył również sugestiom, że to jego środowisko stoi za mobilizacją 
demonstrantów, którzy otoczyli jego dom, chroniąc go przed ewentualnymi, fizycznymi próbami 
zatrzymania. Gubernator Papui powiedział, że miliard rupii zdeponowane za granicą jest rzeczywiście 
jego, natomiast setki miliardów rupii, o których mówił Mahfud, rzekomo umieszczone w kasynach 
singapurskich, to kwota „nierozsądna”. 
 
MOBILIZACJA W OBRONIE LUKASA ENEMBE 
 
Od momentu pamiętnej konferencji indonezyjskiego ministra, a także wystąpienia członków Komisji 
ds. Zwalczania Korupcji (KPK) nastąpiła duża mobilizacja społeczeństwa papuaskiego przeciw 
kryminalizacji rdzennego mieszkańca Papui Zachodniej pełniącego najwyższy urząd w regionie w 
ramach administracji indonezyjskiej. Bez względu na to, czy ktoś z Enembe wcześniej sympatyzował, 
czy go krytykował, choćby jako osobę legitymującą indonezyjskie władztwo w regionie, teraz 
zgromadzono się wokół niego niczym wokół szańca papuaskiej godności, którego należało bronić 
przed starym, hegemonistycznym i centralistycznym lewiatanem z Dżakarty. 
 
Wiele osób zarzuty stawiane Enembe uznało za sfingowane. Kompromitacja papuaskiego 
gubernatora według niektórych, obliczona na usunięcie go z urzędu, miała na celu przejęcie kontroli 
nad Jayapurą poprzez wyznaczenie osoby pełniącej obowiązki gubernatora, bliskiej indonezyjskiemu 
rządowi. Dokładnie tak jak stało się to w indonezyjskiej prowincji Papua Barat, gdzie na stanowisko 
p.o. gubernatora trafił dyspozycyjny policjant Paulus Waterpauw. Wniosek o zakazie opuszczania 
kraju dla Enembe złożony do biura Dyrekcji Generalnej ds. Imigracji i tam zaakceptowany, kiedy 
powszechnie wiadomo, iż zmaga się on z poważną chorobą i leczy za granicą, uznano za dodatkową 
próbę fizycznego osłabienia urzędnika i skutecznego wyeliminowania go z życia publicznego. 
 
Odpowiedzią papuaskiego społeczeństwa na oskarżenie papuaskiego gubernatora, bez względu na 
ocenę linii politycznej samego Enembe, było udzielenie mu wsparcia wobec tego, co uznano za atak 
Dżakarty. Dzień po publicznym akcie oskarżenia wygłoszonym pod auspicjami KPK, 20 września 2022 
roku setki osób zgromadziło się wokół domu Enembe pod hasłem „Save Lukas Enembe” skutecznie 
tarasując dostęp do rezydenta. Jednocześnie setki mieszkańców zmobilizowało się w innej części 
regencji Jayapury, w regionie Sentani, z opcją połączenia się z główną manifestacją. Naprzeciw nim 
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skierowano policję miejską (Polresta). Wtedy zgromadzeni zorganizowali stacjonarny protest. W jego 
trakcie wezwali prezydenta Indonezji, Joko Widodo o wstrzymanie procesu sądowego, a także do 
zagwarantowania życia i praw konstytucyjnych Lukasowi Enembe. Do Komisji Antykorupcyjnej 
zebrani apelowali o zaprzestanie kryminalizacji i „zabijania Lukasa Enembe oraz innych papuaskich 
urzędników”. 
 
GROŹBA ROZMIESZCZENIA DODATKOWYCH SIŁ WOJSKOWYCH 
 
W czwartek 29 września 2022 roku indonezyjski rząd zagroził rozmieszczeniem armii w Jayapurze w 
celu usunięcia zwolenników gubernatora Papui okalających teren jego posesji i starających się 
powstrzymać potencjalne aresztowanie „podejrzanego o korupcję”. 
 
„Jeśli są pod wpływem Lukasa Enembe, w razie potrzeby rozmieszczenie sił zbrojnych może być 
wymagane” – powiedział Moeldoko, szef sztabu prezydenta. „To kwestia czysto prawna, a nie 
polityczna. Każdy musi odpowiadać przed prawem. Nie ma wyjątków” – tłumaczył. Dzień wcześniej 
Joko Widodo wezwał Enembe do „respektowania wezwania i procesu prawnego KPK” po tym, jak 
gubernator nie pojawił się na przesłuchaniu po raz drugi. Stefanus Roy Rening, członek zespołu 
prawnego Enembe powiedział wcześniej, że oskarżony o sprzeniewierzenie stawi się przed 
właściwym organem, gdy odzyska zdrowie. 
 
Zdaniem Ujanga Komarudina, wykładowcy nauk politycznych z indonezyjskiego uniwersytetu Al 
Azhar oświadczenie Moeldoko nie było dobrze przemyślane i mogło podsycać wrogość wśród 
Papuasów przeciwko Dżakarcie. „Moeldoko nie rozważył dokładnie swojej wypowiedzi […] Chociaż 
uważam, że rozmieszczenie oddziałów jest mało prawdopodobne, (to sama taka zapowiedź) może 
zwiększyć negatywne postrzeganie rządu” przez Papuasów. 
 
POSTAWA ZACHODNIOPAPUASKIEGO SPOŁECZEŃSTWA WOBEC ZARZUTÓW WNIESIONYCH 
PRZECIW LUKASOWI ENEMBE 
 
Zarzuty wniesione przeciw papuaskiemu gubernatorowi wywołały duży odzew społeczeństwa. 
Istotny głos do dyskusji wniosły papuaskie środowiska studenckie, wobec których lokalni 
administratorzy w Papui prezentowani bywają jako patroni ich edukacji poza Ziemią Papui. 

Benjamin Gurik, przewodniczący Komitetu Narodowego Młodzieży Indonezyjskiej w Papui (KNPI 
Papua) oświadczenie Moeldoko dotyczące możliwości rozmieszczenia w Papui dodatkowych 
oddziałów armii w celu pochwycenia Enembe uznał za krok mogący faktycznie pogorszyć sytuację w 
regionie (30/9/2022). Słowa doradcy prezydenta Indonezji odczytał jako zapowiedź próby 
zatrzymania „terrorysty, którym gubernator nie jest”. Gurik powiedział, że do tej pory odnaleziono 
wiele dowodów celowego mordowania czołowych papuaskich działaczy po tym, jak byli 
kryminalizowani przez indonezyjskie osobistości: „nie chcemy, aby teraz spotkało to Lukasa 
Enembe”. W jego ocenie z Lukasa Enembe zrobiono „wielkiego złoczyńcę”. Była to wyraźnie 
celowa, ustrukturyzowana i systematyczna zniewaga mająca zadać oskarżonemu śmierć publiczną, z 
dodatkową intencją ukazania Indonezyjczykom, że „Papuasi są głupi, skorumpowani i nie doceniają 
tego, co robi państwo”. 

28 września 2022 roku zachodniopapuascy studenci zorganizowali demonstrację przed siedzibą 
indonezyjskiego konsulatu w australijskim mieście Perth. Frans Biniluk, uczestnik protestu uważa, że 
„doniesienia mediów drukowanych i elektronicznych nie mają solidnych podstaw i jest to jeden z 
kroków służących kryminalizacji papuaskich urzędników, a zwłaszcza papuaskiego gubernatora”. Do 
wstrzymania śledztwa przeciw Lukasowi Enembe wezwali również papuascy studenci w Nowej 
Zelandii. Roy Towolom studiujący na Universal College of Learning, piętnując próbę ręcznego 
sterowania wydarzeniami przez indonezyjskich polityków, powiedział, że prowadzone postępowanie 
narusza zasadę domniemania niewinności i prawa gubernatora Enembe jako obywatela. Swoje 
protesty złożyli również papuascy studenci uczący się w Stanach Zjednoczonych. 
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Socratez S. Yoman przywołując nazwiska ostatnio oskarżanych o korupcję papuaskich urzędników, w 
tym także Eltinusa Omalenga (regent Mimiki) powiedział, że urzędnicy ci są „ofiarami kryminalizacji”. 
Władze Indonezji muszą przestać kłamać, powtarzać kłamstwo za kłamstwem, zwłaszcza gdy Papua 
nie może bronić się przed kryminalizacją i stygmatyzowaniem własnych urzędników – pisze 
współprzewodniczący Rady Kościołów Papui, podpierając swój komentarz słowami Jacoba Elfinusa 
Sahetapy’ego: „Choćby kłamstwo biegło szybko jak błyskawica, pewnego dnia prawda je i tak 
pokona”. Jako zwolennik niepodległości Papui Zachodniej Socratez S. Yoman zaznaczył, że bez 
względu na aktualny bieg spraw „nie ma przyszłości dla populacji rdzennych mieszkańców Papui w 
indonezyjskim domu kolonialnym”. 

W obronie i z poparciem dla Lukasa Enembe wystąpiła Rada Zwyczajowa Papui (DAP – Dewan Adat 
Papua), której przedstawiciele „odzwierciedlając poglądy przywódców z siedmiu tradycyjnych 
terytoriów papuaskich” 9 października br. przybyli specjalnie do domu gubernatora w Jayapurze, by 
udzielić mu poparcia jako przywódcy. Przewodniczący DAP i były więzień polityczny, Dominikus 
Sorabut przypomniał, że Enembe konsekwentnie służył ludowi papuaskiemu od najniższego 
szczebla, rozpoczynając pracę w Merauke, następnie zostając zastępcą regenta Puncak, potem 
regentem Puncak, by ostatecznie zostać gubernatorem Papui. „W to poświęcenie nie można wątpić, 
naprawdę udowodnił, jak edukować dzieci narodu, wiązać rozwój z rdzennymi ludami oraz otwierać 
najdalsze, odizolowane tereny” – uważa przewodniczący DAP, który potępiając dyskryminacyjne 
praktyki wobec Enembe i naruszenie procesu postępowania prawnego, domaga się wręcz objęcia 
winnych tego stanu rzeczy „grzywnami związanymi z tradycyjnymi karami”. 

Z polemicznym tekstem wobec oświadczeń wspierających Lukasa Enembe wystąpił Siorus Degei, 
student Kolegium Filozofii Teologicznej „Faja Timur” w Abepurze. W artykule opublikowanym 
między innymi na łamach Tabloid Jubi przestrzega on obrońców Enembe, aby „nie stali się praczami i 
sprzątaczami skorumpowanych elit”. Siorus Degei odrzuca sugestię, że oskarżenia formułowane 
wobec papuaskich biurokratów w służbie indonezyjskiej były zarówno prawne i polityczne. W 
sprawie dostrzega głównie problem prawny, wzywa zatem do tego, aby pozwolić prawu przemówić. 
Student Filozofii „szanuje to, że zgodnie z poglądem Rady Kościołów Papui Lukas Enembe jest 
kryminalizowany”, protestuje jednakże przeciwko mieszaniu sprawy gubernatora z innymi 
kwestiami, a zwłaszcza przeciw twierdzeniom, że „Lukas Enembe jest symbolem oporu czarnych 
Papuasów”, gdyż takie odwołanie jedynie podważa z jego perspektywy „świętość i szlachetność 
walki ludu papuaskiego”. 

Siorus Degei twierdzi, że Enembe zazwyczaj nie występował w obronie Papuasów i węzłowych spraw 
dla życia i samostanowienia Papuasów: „Czy Lukas Enembe kiedykolwiek solidaryzował się z 67 
tysiącami uchodźców? Czy Lukas Enembe solidaryzował się z Victorem Yeimo? Czy Lukas Enembe 
kiedykolwiek solidaryzował się z 8 papuaskimi więźniami politycznymi?” – pyta retorycznie. 
Gubernatorzy i regenci papuascy oskarżani o korupcję są w optyce Siorusa Degeia 
przeciwstawieniem biednych, ubogich, chorych i uciskanych, a więc środowisk, za którymi winien 
ujmować się kościół. 

Indonezyjskie środowiska i postronnych obserwatorów zaskoczonych solidarnością, jaką okazuje się 
aktualnie Lukasowi Enembe warto odesłać do socjologiczno-kulturowej interpretacji 
zaproponowanej przez Johna NR Gobaya, przewodniczącego Zgromadzenia Przedstawicieli Papui 
(DPR Papua), regionalnego parlamentu prowincji Papua funkcjonującego na mocy indonezyjskiej 
Specjalnej Autonomii. 

John NR Gobay przypomina, że wśród licznych kultur i grup etnicznych w Papui Zachodniej 
wyodrębniło się kilka rodzajów przywództwa. Jeden z nich, dokładnie opisany w literaturze 
antropologicznej to „Wielki Człowiek” (Big Man). „Wielki Człowiek” to rodzaj lidera lub „osoby 
autorytatywnej”, która osiąga swój status przywódcy nie poprzez dziedziczenie, lecz z powodu 
szczególnych cech zapewniających powodzenie społeczności, a mu samemu uznanie z jej strony. 
System władzy kojarzony z Wielkim Człowiekiem” nie jest strukturą pionową, ale rozproszoną siatką 
wpływów. Przywódca w jednej wiosce niekoniecznie jest uważany za przywódcę w innej wiosce. 
Przywódca rozpoznawany w większej ilości wiosek to przywódca umiejętnie zawierający 
porozumienia z przywódcami innych wiosek, zdolny do zawierania sojuszy, ktoś kto nigdy nie 
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zawstydza innych przywódców. Skuteczne budowania sojuszy sprawia, że „Wielki Człowiek” jest 
szanowany przez kilku innych „Wielkich Ludzi”. 

John NR Gobay zauważa, że wraz ze zmianami administracyjnymi i strukturalnymi w Papui Zachodniej 
pewien nimb chwały otaczający tradycyjnych „Wielkich Ludzi” został częściowo przeniesiony na 
osoby pełniące obieralne funkcje administracyjne, funkcje umożliwiające potencjalne przewodzenie 
pewnej zmianie społecznej. „[Gdy] dziś patrzymy na ludzi zbierających się wokół domu Lukasa 
Enembe, aby wyrazić współczucie i poparcie dla niego, [widzimy], że jest on Wielkim Człowiekiem w 
oczach górskiej społeczności w Papui” – pisze JNR Gobay. Tak więc ludzie gromadzący się wokół 
domu Lukasa Enembe bronią autorytetu i szacunku przywódcy dla pewnej gamy osób. Wysyłanie 
przeciwko nim uzbrojonych mobilnych brygad policji (Brimob) jest więc nierozsądne i może 
prowadzić do rozlewu przemocy. Zalecenia Johna NR Gobay są wobec tego jednoznaczne: „Komisja 
ds. Zwalczania Korupcji powinna cierpliwie zaczekać aż zdrowie Lukasa Enembe się poprawi, nie 
powinni wywoływać konfliktu w Papui, ponieważ chcemy, aby Papua była zawsze pokojowa”. 
 
TYMCZASOWY PREZYDENT PAPUI ZACHODNIEJ, BENNY WENDA WYSTĘPUJE W OBRONIE 
PAPUASKICH GUBERNATORÓW I REGENTÓW PRZED ROSZCZENIAMI PAŃSTWA INDONEZYJSKIEGO 
 
Przedstawiciele zachodniopapuaskiego ruchu niepodległościowego konsekwentnie od lat 1960. 
odrzucają „okupacyjne i kolonizacyjne” struktury władzy państwa indonezyjskiego (NKRI) w Papui 
Zachodniej. Wobec tego prowincjonalne struktury NKRI w Papui Zachodniej, obojętnie czy na ich 
czele stoją Indonezyjczycy, czy Papuasi, w zależności od epoki historycznej, pozostają jedynie 
przedłużeniem twardszego lub bardziej miękkiego, lecz zawsze długiego ramienia władzy z Dżakarty. 
Dlatego z perspektywy „Wolnej Papui” osoby zajmujące stanowiska biurokratyczne w ramach 
państwa indonezyjskiego nie reprezentują pełnego, wolnego i niezależnego głosu Papui Zachodniej. 
Przeciwnie: bywa, że ci sami gubernatorzy i regenci są cynicznie wykorzystywani, aby potwierdzać 
legitymację i rzekomą dobroczynność państwa indonezyjskiego w Papui. 

Z tego punktu widzenia państwowe lub lokalne oskarżenia o korupcję mogłyby wydawać się 
dogodną okazją do wskazania, że korupcjogenne państwo indonezyjskie „zjada własny ogon” i 
ponosi kolejną, delegitymującą klęskę, podważającą zasadność jego dalszej obecności w Papui 
Zachodniej. Przywódcy ruchu niepodległościowego Papui Zachodniej, którzy utworzyli niezależny 
Tymczasowy Rząd w ramach Zjednoczonego Ruchu Wyzwolenia Papui Zachodniej (ULMWP), 
odrzucają jednak makiaweliczne strategie, dostrzegając w obserwowanym procesie tragedię 
papuaskich urzędników złapanych w klincz prawny, oraz próbę obalenia przez władze NKRI ostatnich 
szańców papuaskiej godności w obszarze okupowanym od ponad półwiecza przez Indonezję. 

Benny Wenda, Tymczasowy Prezydent Papui Zachodniej na wieść o oskarżeniach napisał: „Lukas 
Enembe jest ostatnim przywódcą papuaskim, którego państwo indonezyjskie uznało za przestępcę. 
Jest oskarżony na podstawie fałszywych dowodów o korupcję i otrzymał zakaz podróżowania za 
granicę w celach leczniczych […] Prawdziwą zbrodnią Enembe jest potępienie katastrofy 
humanitarnej, jaką Indonezja wyrządza naszemu ludowi, gdy mówił, że Intan Jaya płacze, Puncak 
płacze, Nduga płacze i że Maybrat płacze. Płacze lud Yahukimo i płaczą ludzie z Gwiezdnych Gór. 

Papuasi nie mogą być bezpieczni we własnym kraju. Jego prawdziwą zbrodnią jest przeciwstawienie 
się kolonialnej polityce utworzenia trzech nowych prowincji w Papui Zachodniej – co jest częścią 
taktyki „dziel i rządź” Indonezji, taktyki, która pomoże w dalszym ciągu na niszczenie naszych rzek, 
na burzenie naszych lasów i gór, a także kradzież zasobów naturalnych. Prawo to, będące częścią 
odnowienia programu tzw. Specjalnej Autonomii w 2021 roku, zostało odrzucone przez ludność 
Papui Zachodniej. Zorganizowano przeciwko niemu masowe protesty. Ponad 600 tysięcy ludzi 
podpisało petycję odrzucającą Specjalną Autonomię. Kiedy Enembe przemawia w imieniu własnego 
ludu, Indonezja uznaje go za kryminalistę”. 

Benny Wenda stanął również w obronie Eltinusa Omalenga, regenta Mimiki wydając specjalne 
oświadczenie: „Zaledwie tydzień po tym, jak czterech rdzennych Zachodnich Papuasów zostało 
zamordowanych i okaleczonych w Mimice przez indonezyjskie siły specjalne, Eltinus Omaleng, 
regent Mimiki został aresztowany przez państwo indonezyjskie pod pretekstem fałszywych zarzutów 
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korupcyjnych. Nic nie może lepiej zilustrować pustki indonezyjskich roszczeń do stania na straży 
sprawiedliwości w Papui Zachodniej. Prawdziwe przyczyny tego aresztowania są oczywiście 
polityczne – Indonezja stara się odwrócić uwagę od czterech brutalnych, rasistowskich morderstw. 
Prawdziwą zbrodnią Omalenga jest to, że próbował pomóc własnej społeczności, budując dla niej 
kościół w Timice. Chociaż oskarżono go o korupcję, według danych indonezyjskiej Najwyższej Agencji 
Kontroli (BPK) nie stwierdzono żadnych istotnych strat państwowych. Karząc Omalenga i 
jednocześnie finansując budowę wielu meczetów w Papui Zachodniej, Indonezja pokazała głęboką 
papuofobię, która leży u podstaw ich polityki kolonialnej. Systemowy rasizm wobec czarnoskórych 
Papuasów, kultury i wierzeń papuaskich, zabarwia wszystko, czym para się Indonezja. Kościół ma 
kluczowe znaczenie dla tożsamości zachodniopapuaskiej. To tutaj spotykamy się, modlimy i 
uzdrawiamy. Odmawiając nam miejsc kultu, Indonezja próbuje zmiażdżyć naszą religię, a wraz z nią 
naszego ducha. Aresztowanie regenta Omalenga spotkało się z wyrazami solidarności ze strony Rady 
Kościołów Papui Zachodniej. Znamienne jest, że Omaleng zamierzał wybudować budynek dla 
kościoła KINGMI, którego jest członkiem. Widzieliśmy już wcześniej jak Indonezja traktuje KINGMI: 
pastor tego kościoła Yeremia Zanambani był torturowany i następnie zamordowany przez 
indonezyjskiego żołnierza w 2020 roku. Począwszy od 2019 roku wiele kościołów KINGMI zostało 
spalonych bądź było okupowanych, zaś ich wierni zmuszeni do ucieczki do lasu i stania się 
uchodźcami na własnej ziemi. W tym samym czasie Indonezja nadal kradnie bogactwa naturalne 
Papui Zachodniej poprzez kolonialny rozwój, taki jak Autostrada Trans Papua i kopalnia złota w bloku 
Wabu. To jest prawdziwa korupcja”. 

Zdaniem Tymczasowego Prezydenta Papui Zachodniej problem dotyczący eliminacji papuaskich 
urzędników i przywódców przez struktury państwa indonezyjskiego jest znacznie szerszy: „Nie wolno 
nam również zapominać o wielu regentach i innych papuaskich przywódcach pracujących w 
indonezyjskich instytucjach, którzy zmarli w podejrzanych okolicznościach na przestrzeni trzech 
ostatnich lat. Od 2020 roku szesnastu papuaskich przywódców zmarło w szpitalach bądź hotelach, 
często bez oficjalnego wyjaśnienia, wielu z nich wkrótce po swych wypowiedziach przeciwko 
aspektom rządów kolonialnych Indonezji. Prawdopodobnie wielu z nich zostało otrutych. Kolejną 
ofiarą tych prześladowań jest Ham Pagawak, szef dystryktu Mamberamo. Po jego wypowiedziach 
skierowanych przeciwko nowemu, imperialnemu podziałowi prowincji, Pagawakowi grożono 
aresztowaniem i zmuszono do ucieczki do państwa Vanautu”. 

 

AKTUALIZACJA – STYCZEŃ 2023 

 

Po miesiącach napięć wokół oskarżeń korupcyjnych kierowanych pod adresem Lukasa Enembe, 
gubernatora Papui w administracji indonezyjskiej, indonezyjska Komisja ds. Zwalczania Korupcji 
(KPK) zatrzymała najwyższego urzędnika prowincjonalnego w regionie. 
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INDONEZYJSCY FUNKCJONARIUSZE ZAMORDOWALI I POĆWIARTOWALI W REGENCJI MIMIKA 
CZTERECH ZACHODNICH PAPUASÓW POCHODZĄCYCH Z NDUGA 
 

Pod koniec sierpnia 2022 roku opinią publiczną w Papui Zachodniej wstrząsnęły spływające 
informacje o zamordowaniu i poćwiartowaniu czterech Zachodnich Papuasów przez sześciu 
indonezyjskich żołnierzy wspomaganych przez trzech cywilów.  
 
Czterema zamordowanymi Papuasami okazali się pochodzący z regionu Nduga: Irian Nirigi 
(przywódca wioski Yugut w dysktrykcie Kenyam); Arnold Lokbere (starszy brat pilota Aptora Lokbere); 
Kelemanus (Lemanion/Leman) Nirigi oraz Atis Tini. 
 
Wojskowi sprawcy morderstwa to kolejno: major Helmanto Fransiskus Dahki, kapitan Dominggus 
Kainama, szeregowy dowodzący Pargo Rumbouw, szeregowy Rahmat Amin Sese, szeregowy 
Robertus Putra Clinsman, Szeregowy Riski, Szeregowy Yoko, Szeregowy Victor. W zbrodni 
uczestniczyli również trzej cywile, których zidentyfikowano jako: Andre Pudjianto Lee alias Jeck; Dul 
Umam i Roy Marthen Howay.  
 
Według informacji jakie pojawiły się w indonezyjskich mediach, a także lokalnej prasie papuaskiej, 
polegającej także na treściach raportów policyjnych, sprawcy zbrodni zwabili swoje przyszłe ofiary 
pod pretekstem sprzedaży broni i amunicji o łącznej wartości 250 tysięcy rupii indonezyjskich. 
Bezpośrednimi oferentami mieli być Rahmat Amin Sessa oraz Roy Marthen Howay. Dowodami w 
sprawie są 3 samochody (2 Avanza, 1 Etios), jedna sztuka broni produkcji własnej, miecze samurajskie 
oraz inne ostre narzędzia.  
 
PRZEBIEG ZBRODNI 
 
Przyszłe ofiary przybyły do Timiki z regencji Nduga za pośrednictwem transportu lotniczego finalizując 
swoją podróż na lotnisku imienia Mozesa Kilangina. Wieczorem o godzinie 19.00 Arnold Lokbere i 
Irian Nirigi rozpoczęli podróż do miejsca przewidzianego spotkania poruszając się czarnym 
samochodem Toyota Avanza. Z dużym prawdopodobieństwem korzystali z wypożyczanych 
samochodem, ponieważ po drodze zwrócili się o pomoc do właściciela wypożyczalni samochodów 
Avanza Hitan, prosząc go o udostępnienie drugiego pojazdu. Tuż przed Bankiem BRI czarny samochód 
pozostawiony na parkingu, został wymieniony na czerwony samochód Toyota Astra Calya. Po 
odebraniu po drodze m.in. Atisa Tiniego, według członków rodzin, podróżujący skierowali się w 
stronę obszaru wsi Kamoro Jaya. Od tamtego czasu rodziny ofiar utraciły kontakt z bliskimi. 
Zaniepokojeni brakiem informacji od najbliższych rozpoczęli poszukiwania w środę 24 sierpnia. 
Kolejnego dnia zgłosili się do miejscowych jednostek policji, wojska, szukali bliskich w szpitalu, a także 
skontaktowali się z rodziną w Nduga, chcąc rozeznać się, czy może poszukiwani nie wrócili już do 
rodzimej regencji. 26 sierpnia dotarła do nich wiadomość, że policjanci z komisariatu w Kuala 
Kencana, wraz z miejscową społecznością, odkryli pierwsze ciało nieopodal mostu Lopong. . 
Dalszy przebieg wydarzeń w dużej mierze został zrekonstruowany na podstawie raportów 
policyjnych. Przyszli sprawcy zbrodni jako swą bazę obrali kompleks Nawaripi, gdzie Andre Pudijanto 
Lee alias Jeck posiadał magazyn diesla. Do spotkania między stronami miało dojść w granicach 
dystryktu Mimika Zachodnia, położonego w obrębie regencji Mimika. Według policyjnego raportu 
cztery ofiary zostały zwabione tam przez sprawców zbrodni w celu sprzedaży im broni AK 47 i FN na 
łączną sumę 250 tysięcy rupii indonezyjskich (IDR).  
 
Po przybyciu na miejsce spotkania Lemanowi Nirigi i Irianowi Nirigi, którzy wysiedli z samochodu,  
naprzeciw wyszli Robertus Putra Clinsman, Riski oraz Roy Marthen Howay. Próbując uśpić czujność 
kontrahentów wojskowi mieli pokazać im umieszczoną w torbie broń. W pewnym momencie R.P. 
Clinsman zaczął bić Lemana Nirigi metalowym narzędziem. W tym samym czasie Riski zabrał 
pieniądze Irianowi Nirigi, a kapitan Dominggus Kainama wyjął broń i oddał śmiertelny strzał w 
kierunku okradzionego przed momentem mężczyzny. Zaszokowany rozwojem wypadków Arnold 
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Lokbere rozpoczął ucieczkę w kierunku sali modlitewnej, ścigany przez Rahmata Armina Sese i Roya 
Marthena Howaya. Napastnicy dogonili go tuż obok sali modlitewnej. R.M Howay posługując się 
maczetą zaczął wówczas ciąć ciało Arnolda Lokbere. Gdy ten leżał już na ziemi szeregowy Riski 
posłużył się bronią palną kapitana Kainamy dokonując ostatecznej egzekucji rannego. W tym samym 
czasie Atis Tini, po tym jak wysiadł ze samochodu został brutalnie pobity ostrym narzędziem przez 
Pargo Rumbouwa.  
 
Rumbouw również jako jeden z pierwszych opuścił swoich kompanów w zbrodni i powrócił do 
jednostki wojskowej, by rozpocząć terminowo zaplanowaną służbę. Podobnie najwyżsi rangą 
uczestnicy zasadzki, major Helmanto Fransiskus Dahki i kapitan Dominggusa Kainama oddalili się w 
kierunku jednostki wojskowej, misję pozbycia się ciał zamordowanych powierzając żołnierzom 
niższym rangą oraz skoligaconymi z nimi cywilom. Sprawcy zbrodni poruszali się dwoma białymi 
samochodami Avanza, lecz w ostatecznej fazie zacierania śladów postanowili skorzystać z 
czerwonego samochodu Toyota Calya, którym przybyły ofiary. Za jego pośrednictwem udali się też do 
Lokbon gdzie przeprowadzili proces ćwiartowania ofiar.  
 
Ciało Lemana Nirigi ćwiartował osobiście Rahmat Amin Sese, wspomagany w tym przez Riskiego. 
Mężczyźni odcięli ofierze głowę, a także obie nogi na wysokości kolana. Ciało Arnolda Lokbere w 
podobny sposób rozczłonkował Roy Marthen Howay.  W ten sam sposób, poprzez odcięcie głowy, a 
także nóg na wysokości kolana, zostały potraktowane ciała Iriana Nirigi i Atisa Tiniego. Pierwszego 
poćwiartował szeregowy Riski, a drugiego szeregowy Rahmat. Proces ten był wykonywany 
naprzemiennie przy użyciu jednej maczety. Po okaleczeniu i rozczłonkowaniu wszystkie głowy 
wrzucono do worka, za co odpowiadali osobiście Andre Pudijanto Lee i Dul Umam. Z kolei Robertus 
Putra Clinsman i Riski zebrali wszystkie nogi i umieścili w innym worku. Ostatecznie oprawcy posłużyli 
się sześcioma workami. W jednym umieszczono głowy, w drugim nogi, natomiast w czterech 
kolejnych umieszczono korpusy poszczególnych ofiar. Następnie wszystkie worki wypełniono 
kamieniami i umieszczono w białym samochodzie. Oprawcy dążąc do ostatecznego pozbycia się ciał 
udali się na most Lopong nieopodal wsi Pigapu, położonej w dystrykcie Iwaka (regencja Mimika). 
Wszystkie worki wrzucili do rzeki. 
 
W środku nocy i nad ranem członkowie zasadzki kontynuowali zacieranie śladów. Jak stwierdzono w 
policyjnym raporcie, Rahmat Amin Sese, Roy Marthen Howay i Dul Umam zajęli się spaleniem 
czerwonego samochodu, którym poruszały się ofiary. Nad ranem doszło do szczególnej formy 
zdyskontowania zbrodni. Uczestnicy spotkali się w miejscu zbiórki, w magazynu diesla w Nawaripi. 
Dołączył do nich major Helmanto Fransiskus Dahki, który nakazał podzielić łup w wysokości 250 
tysięcy rupii (IDR) w następujący sposób: 
 
22 tysięcy rupii: Helmanto Fransiskus Dahki, Dominggus Kainama, Rahmat Amin Sese, Robertus Putra 
Clinsman, Riski, Andre Pudijanto Lee, Dul Umam, Roy Mathen Howay. 
 
5 tysięcy rupii: Szeregowy Yoko, 
 
4 tysiące rupii: Pargo Rumbouw, 
 
2 tysiące rupii: Szeregowy Victor. 
 
Yoko i Victor dostali mniejszą część pieniędzy ponieważ byli zaangażowani w planowanie, ale nie 
mogli uczestniczyć w zasadzce, gdyż pierwszy był chory, a drugi znajdował się na służbie. Mniejsza 
kwota dla Rumbouwa najpewniej była motywowana mniejszą skalą uczestnictwa w procesie 
mordowania ofiar i pozbywania się ich ciał. Budżet był rozplanowany dokładnie, ponieważ ze 
złupionej kwoty sprawcy opłacili również wynajem samochodów (5 tys. rupii) i koszty prowiantu (8 
tys. rupii). Jako ciekawostkę można potraktować fakt, że sprawcy „odłożyli” 50 tysięcy rupii na rzecz 
inwestycji związanej z energią słoneczną, koordynowanej przez Helmanto Fransiskusa Dahki.  
W końcowych strofach indonezyjskiego raportu policyjnego napisano, że w wyniku śledztwa 
ustalono, że jedna z ofiar, Leman Nirigi, należał do sieci sympatyków oddziału Armii Narodowego 
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Wyzwolenia Papui Zachodniej (TPN-PB) dowodzonego przez Egianusa Kogoyę, który aktywnie 
poszukiwał broni i amunicji w regencji Mimika (w raporcie policyjnym TPN-PB opisywana jest jako 
„Kryminalna Grupa Zbrojna”). Z kolei Irianowi Nirigi, który był przywódcą wioski Yugut w dystrykcie 
Kenyam, przypisano przygotowanie funduszy skradzionych później przez oprawców.  
 
REAKCJA RODZIN OFIAR 
 
Rodziny ofiar zostały „zaszokowane wiadomościami jakie pojawiły się w mediach społecznościowych” 
sugerujących, że jedna z czerech ofiar była sympatykiem oddziału TPN/PB dowodzonego przez 
Egianusa Kogoyę. „My rodziny ofiar, czujemy, że te informacje nie są prawdziwe, że są to 
mistyfikacje. Regent Ndugi stanowczo stwierdził, że cztery ofiary są tak naprawdę cywilami i jego 
mieszkańcami […] Ich obecność [w Mimice] polegała na dokonania zakupów towarów (także na rzecz 
prowadzonej budowy), które miały być sprowadzone do Ndugi na statku” – czytamy w 
oświadczeniach przywołanych na łamach „Suara Papua”.  
 
Członkowie rodzin zamordowanych podkreślają, że ich najbliżsi zostali zamordowani w barbarzyński, 
sadystyczny i nieludzki sposób: „Indonezyjska armia (TNI) zabija cywilów w Papui, poluje na nich jak 
na zwierzęta”. Dlatego rodziny ofiar zwróciły się do krajowych i międzynarodowych grup prawnych w 
tym do Indonezyjskiej Narodowej Komisji Praw Człowieka (Komnas HAM), Komisji ds. Osób 
Zaginionych (Kontras), Instytutu Pomocy Prawnej (LBH), Amnesty International i Komisji Praw 
Człowieka ONZ, z prośbą o natychmiastowe utworzenie zespołu śledczego celem ujawnienia 
przypadków morderstw i okaleczenia. 
 
W oświadczeniu jednej z rodzin ofiar czytamy: „Wszystkie zbrodnie przeciwko ludzkości i łamanie 
praw człowieka na ziemi Papui nie są nowymi wydarzeniami, jednakże rozstrzelanie i okaleczenie 
czterech cywilów jest bodźcem dla odsłonięcia zasłony zbrodni przeciwko ludzkości i naruszeń praw 
człowieka, które zostały zignorowane i zaniedbane przez państwo, w tym przypadku przez unitarne 
państwo Republiki Indonezji. Tak długo jak Papua znajduje się w kręgu niesprawiedliwości prawnej, 
praw człowieka i demokracji, to wartość życia i ludzkości rdzennych Papuasów zawsze będzie 
utożsamiania z wartością zwierząt. Wszelkie wysiłki i naciski nie mają większego znaczenia dla 
państwa. Podczas gdy proces prawny na ziemi papuaskiej zawsze był dyskryminujący i nigdy nie 
rozstrzygnięto ani jednej sprawy w sądzie, potrzebujemy wsparcia i interwencji międzynarodowej, 
aby zostać uznanymi za istoty ludzkie”.  
 
REAKCJE I STANOWISKO RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH, POLITYCZNYCH I PRZEDSTAWICIESKICH Z 
PAPUI ZACHODNIEJ 
 
Benny Wenda, Tymczasowy Prezydent Papui Zachodniej z ramienia ULMWP wydał specjalne 
oświadczenie na wieść o śmierci mężczyzn z regionu Nduga: „Zbrodnia, jaka wydarzyła się w Timice, 
na równinach Papui Zachodniej wyraża rasizm, jaki egzystuje w sercach obywateli Republiki Indonezji. 
Po zabiciu tych czterech mężczyzn ich ciała zostały rozczłonkowane. Głowy i kończyny zostały odcięte 
od korpusów i zapakowane w worki. Czy my jesteśmy postrzegani jako ludzie, skoro się postępuje 
wobec nas w taki sposób? Indonezja postrzega nas jako prymitywnych, jako małpy zwisające z gałęzi 
drzew. Nie pierwszy raz rzeka stała się naszym grobem. W roku 2020 pastor Yeremiah Zanambani, 
jeden z ukochanych przez lud liderów religijnych był torturowany i zabity przez żołnierzy 
Zjednoczonej Republiki Indonezji. Stało się to w regencji Intan Jaya. Po tej zbrodni funkcjonariusze 
TNI zabili dwóch innych członków rodziny Zanambaniego, spalili ich ciała, a potem wrzucili spopielone 
prochy do rzeki, aby ukryć ślady tego przerażającego czynu. Od roku 2019 obserwujemy wzrost 
brutalności oddziałów TNI/Polri w stosunku do moich rodaków. Mamy liczne przypadki zabójstw 
studentów, niemowląt i cywilnych obywateli w Regencji Nduga dokonywane przez mordercze grup . 
Pomimo tego, że policja Zjednoczonej Republiki Indonezji aresztowała 6 członków sił specjalnych, 
odpowiedzialnych za zabójstwo w Timice, to sprawcy śmierci Theysa Eluaya, podejrzewani i  
oskarżeni o tą pozasądową egzekucję otrzymali bardzo łagodne wyroki. Mało tego, są wręcz określani 
przez swych zwierzchników mianem bohaterów! W Republice Indonezji podniesienie flagi Gwiazdy 
Zarannej staje się zbrodnią o wiele większą niż zabójstwo dokonane  z zimną krwią! Nawet jeśli osoby 
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odpowiedzialne za ten haniebny mord będą sprawiedliwie ukarane, to nie zakończy to nielegalnej 
okupacji naszej ziemi. Indonezja musi zakończyć rozlew krwi, dokonywany przez jej żołnierzy, dlatego 
też musi wycofać z Papui Zachodniej swe wojska. Bombardowanie i palenie wiosek musi zostać 
zakończone”…. 
 
Papuaskie Zgromadzenie Ludowe (MRP Papua – Majelis Rakyat Papua), ciało kulturowo-doradcze 
ustanowione na mocy indonezyjskiej Specjalnej Autonomii stanowczo „potępiło nieludzkie czyny 
popełnione przez pozbawionych skrupułów członków indonezyjskiej armii wobec czterech 
papuaskich cywilów.” Timotius Murib, przewodniczący MRP w oświadczeniu złożonym 31 sierpnia 
powiedział, że „zachowanie sprawców uważa za ohydne”.  Jednocześnie MRP zaapelowała o 
zachowanie spokoju: „rdzenni Papuasi muszą być świadomi obecnej sytuacji, aby nie wywołać 
nowych konfliktów w Papui”.  
 
„Koalicja Społeczeństwa Obywatelskiego Papui Zachodniej na rzecz Ludzkości” także potępiła 
„nieludzkie i niemoralne zachowanie ze strony indonezyjskiej armii (TNI)”. Ojciec Bernardus Baru z 
Sorong 5 września powiedział: „Potępiamy niemoralne zachowanie personelu TNI wobec ludności 
cywilnej w Papui. Istnieje powierzchowny motyw przejawiany przez jednostkę i państwo, mianowicie 
to motyw rasizmu. Zawsze postrzegali rdzenną społeczność obywatelską jako małpy i zwierzęta, tak 
więc zabijali, okaleczali i torturowali nas. Mentalność rasistowska powinna zostać wyeliminowana, 
ponieważ rasizm każdorazowo jest tłem przemocy popełnianej przez personel TNI w Papui”.  
Leonardo Ijie, adwokat z Instytutu Pomocy Prawnej Kaki Abu (LBH Kaki Abu) postrzega obecność 
indonezyjskiej armii w Papui, jedynie jako formę ochrony inwestycji gospodarczych w regionie. Jak 
widzimy, powiada „nie ma sprawiedliwości dla społeczeństwa obywatelskiego”. Dlatego 
indonezyjskie państwo czym prędzej powinno wyjaśnić własny status w Papui. „W jakim celu 
rozmieszczono siły bezpieczeństwa w Papui? Czy utrzymujecie bezpieczeństwo, czy chronicie 
inwestycje”? – pyta retorycznie prawnik z LBH Kaki Abu.  
 
Podczas demonstracji zorganizowanej 10 września w mieście Sorong student Eko Baru perorował: 
„To bardzo okrutne i barbarzyńskie traktowanie rdzennych mieszkańców Papui. Ten kraj nie uważa 
już rdzennych mieszkańców Papui za ludzi. Okaleczanie to rażące naruszenie praw człowieka. W 2019 
roku zostaliśmy obrażeni jako małpy, a teraz zabici, ścięci jak zwierzęta, po czym wrzuceni do worków 
i rzeki. Sprawcy są ci sami, czyli indonezyjska armia (TNI). Wzywamy prezydenta Joko WIdodo do 
natychmiastowego wzięcia odpowiedzialności”. Protest zorganizowany przez „Sojusz Ludu Papui 
Miasta Sorong na rzecz Praw Człowieka” koordynowany był przez Apei Tarami, który apelował do 
zebranych: „Nie bądźcie cicho. Musicie walczyć, ponieważ jeśli nie będziesz walczyć, zbrodnie i 
nieludzkie czyny nadal będą miały miejsce w Papui. Było wiele zabójstw ludu papuaskiego. Nie 
wyciszajcie zła. Jeśli milczymy, zbrodnia staje się jeszcze bardziej realna”.  
 
Sebby Sambom, rzecznik TPN-PB 29 sierpnia przekazał stanowisko centrali organizacji zawierające nie 
zawoalowaną groźbę: „My, kierownictwo Komendy Głównej TPN-PB OPM, prosimy prezydenta 
Indonezji, Joko Widodo, o natychmiastowe wzięcie na siebie odpowiedzialności za zabicie i 
okaleczenie cywilów w Timice. Jeśli nie wezmą na siebie natychmiastowej odpowiedzialności, TPN-PB 
wraz z ludem papuaskim zemści się w ten sam sposób. Jest to oficjalne oświadczenie kierownictwa 
centrali TPN-PB OPM”. 
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SIEDMIU PAPUASKICH STUDENTÓW SPĘDZIŁO 10 MIESIĘCY W WIĘZIENIU ZA PODNIESIENIE 
FLAGI PAPUI ZACHODNIEJ. ÓSMY ZMARŁ 

 
Siedmioro zachodniopapuaskich studentów, którzy 1 grudnia 2021 roku podnieśli flagę Gwiazdy 
Zarannej (Bintang Kejora/Bintang Fajar) na dziedzińcu Gedung Olahraga (GOR) Cenderawasih w 
Jayapurze zostało ostatecznie zwolnionych z zakładu karnego. Po 10  miesiącach za kratkami 
odzyskali wolność 27 września 2022 roku.  
 
Malvin Yobee, Ambrosius Fransiskus Elopere, Devio Bastian Tekege, Yosep Ernesto Matuan, Maximus 
Simon Petrus You, Luis Kitok Uropmabin, Malvin Fernando Waine i Zode Hilapok trafili do więzienia 
Abepura po tym jak zostali aresztowani przez indonezyjską policję i oskarżeni o zdradę stanu. 
Oskarżyciele dążąc do uzyskania jak najwyższego wymiaru kary dla papuaskich studentów sięgnęli po 
stały repertuar zarzutów w takich wypadkach, to jest artykuły 106, 110 i 87 indonezyjskiego kodeksu 
karnego (KUHP).  Rozprawę zainaugurowano 19 kwietnia 2022 roku przed Sądem Okręgowym w 
Jayapurze. Odczyt wyroku nastąpił w sierpniu 2022 roku: podejrzani otrzymali po 10 miesięcy 
więzienia.  
 
Chris Dogopia, asystent papuaskich więźniów politycznych, którzy podnieśli flagę powiedział, że 
ósemka zatrzymanych podczas odbywania kary w więzieniu w Abepura doświadczyła kilku 
„niehumanitarnych incydentów”. Oprócz braku opieki zdrowotnej, koniecznej zwłaszcza dla dwóch 
spośród nich, jedna z osób „została wykorzystana przez funkcjonariusza więzienia Abepura”.  
 
Podczas gdy siedmiu studentów z nich zakończyło swoje 10-miesięczne wyroki więzienia pod koniec 
września 2022 roku, ósmy z nich nadal pozostawał uwięziony. Zode Hilapok, wobec którego 
postępowania opóźniło się z powodu złego stanu zdrowia, miał dopiero stanąć przed sądem. Objawy 
chorobowe Zode pojawiły się gdy został zatrzymany przez indonezyjską policję. Przyznał wówczas, że 
czuje się słabo i ma ostre problemy z jelitami, wraz z krwią i ropą w kale. Przyjęto go wówczas do 
szpitala Bhayangkara na trzy tygodnie, gdzie „uzyskał pozytywny wynik test na Covid-19”. W szpitalu 
Bhayangkara umieszczono go w nieodpowiednim pokoju, który miał tylko 9 metrów kwadratowych i 
był słabo wentylowany. Wiele do życzenia pozostawiał również dostęp do toalety. 
 
Według Latifah Anum Siregar, jednej z prawnik broniących Zode, ten stan w połączeniu z piętnem 
bycia podejrzanym o zdradę i naruszenie jego człowieczeństwa spowodowały nie tylko pogorszenie 
się kondycji fizycznej zatrzymanego, ale także wywołały zaburzenia psychiczne. Nic dziwnego, że w tej 
sytuacji „Zode próbował uciec i popełnić samobójstwo”. Stan zdrowia studenta ponownie pogorszył 
się 1 kwietnia 2022 roku, tydzień po przeniesieniu go do więzienia Abepura, gdzie pojawiła się u 
niego gorączka i problemy z oddychaniem. Następnie Zode był podobno przetrzymywany w 
specjalnym pomieszczeniu izolacyjnym. Prawnicy i pracownicy więzienia zgłosili zły stan zdrowia 
ucznia Szkoły Wyższej Filozofii Teologicznej „Faja Timur” w Abepurze, zwracając się do prokuratury w 
prowincji Papua o przyznanie Zode Hilapokowi dostępu do usług zdrowotnych. Prośbę tę spełniono 
dopiero 22 kwietnia 2022 roku. 
 
Zode mógł przyjmować lekarstwa w swoim domu rodzinnym w Sentani od 26 kwietnia do 10 maja 
2022 roku. Następnie chorujący mężczyzna miał trafić z powrotem do więzienia Abepura. Niedługo 
potem został przewieziony do szpitala ogólnego w Jayapurze Dok II, gdzie był leczony przez dwa 
tygodnie, bez wstępu dla gości. Szpital Ogólny Dok II podobno pozwolił według niektórych informacji 
na opiekę nad Zode jego rodzinie w domu. Stan zdrowia studenta jednak ponownie się pogorszył i 
został przewieziony do Szpitala Generalnego Yowari w Sentani. Tam Zode Hilapok zmarł 22 
października 2022 roku. 
 
Żaden z wymienionych szpitali nie wydał oficjalnego oświadczenia na temat choroby, z którą zmagał 
się Zode. Kilku prawników i jego przyjaciół podejrzewa, że Zode cierpiał na gruźlicę lub chorobę płuc, 
co powodowało systematyczny spadek odporności i wytrzymałości jego ciała. Podejrzewa się 
również, że jego stan zdrowia pogorszył się z powodów warunków panujących w areszcie 
indonezyjskiej policji regionalnej w Papui, a także w więzieniu Abepura, w których pomieszczenia są 
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słabo wentylowane, a i dostęp do opieki zdrowotnej pozostawia wiele do życzenia. Jeżeli Zode 
rzeczywiście zachorował na gruźlicę, na indonezyjskim państwie ciążył obowiązek zapewnienia mu 
opieki zdrowotnej i warunków właściwych dla osób zmagających się z tą chorobą. 
 
Kondolencje rodzinie Zode Hlipoka w imieniu „Tymczasowego Rządu ULMWP i mieszkańców Papui 
Zachodniej” złożył Benny Wenda, który powiedział, że „Hilapok był młodym mężczyzną, studentem 
oraz przyszłym przywódcą naszego ruchu”. Nawiązując do kryminalizacji ośmiu studentów 
Tymczasowy Prezydent Papui Zachodniej napisał:  
„Ośmiu studentów nie popełniło żadnego przestępstwa. Poinformowaliśmy już Indonezję, że 
będziemy obchodzili 1 grudzień, nasze święto narodowe, będziemy organizowali spotkania 
modlitewne i pokojowe zgromadzenia. Grupa niosła transparenty z kartonu i ręcznie malowane flagi 
Gwiazdy Porannej. Zostali za to oskarżeni za zdrad ę i przez osiem miesięcy byli przetrzymywani w 
więzieniu. Aresztując, przetrzymując w więzieniu i zabijając nowe pokolenie, Indonezje chce zdusić 
jego ducha i zmiażdżyć nasze pragnienie wolności.  
 
Wszyscy Zachodni Papuasi wiedzą, jak będą traktowani, jeżeli zaprotestują przeciwko okupacji. 
Indonezyjska demokracja nie dotyczy Zachodnich Papuasów – dla nas to koszmar. Jeśli podniesiemy 
naszą flagę, wezwiemy do samostanowienia, nawet jeśli będziemy nosili strój narodowy lub wyrażali 
naszą melanezyjską kulturę, zostaniemy wyśmiani, uwięzieni lub zamordowani. Hilapok i jego 
demonstrujący koledzy wykazali się wielką odwagę, protestując pomimo ucisku w Indonezji. Jego 
śmierć to wielka strata dla jego rodziny, ale także dla wszystkich Zachodnich Papuasów, którzy zostali 
pozbawieni mądrości i siły przyszłego przywódcy”.  
 
 
 
CZY WOJSKOWI SPRAWCY TORTUR I ZABÓJSTWA W REGENCJI MAPPI UNIKNĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCI? 
 
Oddział Indonezyjskiej Komisji Praw Człowieka w Papui (Komnas Ham Papua) publicznie 
poinformował o trudnościach na jakie natrafił podczas badania i wyjaśniania brutalnych działań jakich 
dopuścili się członkowie indonezyjskiej armii w dystrykcie Edera, leżącego w granicach regencji 
Mappi. 
 
30 sierpnia 2022 roku w wyniku pobicia i tortur zmarł Bruno Amenin Kimko, a Yohanis Kanggun został 
ranny. Za proces zatrzymania i znęcania się nad Papuasami odpowiadają indonezyjscy żołnierze z 
Batalionu Piechoty 600/Modang, którzy urządzili sobie w Pos Bade wojskową katownię. Komnas Ham 
Papua posiada również dowody na to, że dwa dni wcześniej ci sami żołnierze w tej samej lokalizacji 
znęcali się nad Amsalem Piusem Yimsimenem, Victimiusem Yaminem, Lodefiusem Tikamtahae oraz 
Saferiusem Yame. 
 
23 września 2022 roku, Frits Ramandey, przewodniczący Komnas Ham Papia powiedział, że 
organizacja, którą reprezentuje chce zbadać uczestnictwo w tych wydarzeniach 10 żołnierzy 
służących w batalionie piechoty 600/Modang, podejrzanych o aresztowanie i zabranie Bruna 
Amenima Klimko do Pos Bade. Próba jaką zespół Komnas Ham Papua podjął w tej sprawie w dniach 
16-17 września 2022 roku w Merauke zakończyła się niepowodzeniem, gdyż jak tłumaczył Ramandey 
„10 żołnierzy strajkowało”. Działania indonezyjskich żołnierzy pokazują, zdaniem Ramandeya, że od 
początku zamierzali ukryć swoje działania, lecz on sam jak zadeklarował, nie zamierzał rezygnować. 
W oczekiwaniu, co w tej sprawie ustali indonezyjska żandarmeria wojskowa, przewodniczący Komnas 
Ham Papua zapowiadał skontaktowanie się z dowódcą XVII Okręgowego Dowództwa Wojskowego. 
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ABRAHAM MATE ZMARŁ W WIĘZIENIU 
 
Abraham Mate, jeden z młodych Papuasów oskarżonych o udział w ataku na indonezyjski posterunek 
wojskowy w Kisor (regencja Maybrat/prowincja Papua Zachodnia), w nocy 2 listopada 2022 roku 
zmarł w więzieniu Sorong. Po południu tego samego dnia Abraham wydawał się zdrowy. Około 
godziny 22:00 mężczyzna nagle poczuł się źle i upadł na podłogę. Mimo natychmiastowego 
przewiezienia do szpitala próby uratowania jego życia nie powiodły się.  
 
Przed Sądem Rejonowym w Sorong toczyło się postępowanie sądowe przeciwko Abrahamowi Mate i 
Abrahamowi Fatemte. Według oskarżenia Mate wraz z Fatemte, Melkiasem Ky, Lukasem Ky i nijakim 
„Sorong 6” mieli być zaangażowani w udział w zamachu na posterunek wojskowy w Kisor z 2 września 
2021 roku. Mężczyźni zostali powiązani z ówczesnymi wydarzeniami dlatego, że byli znanymi 
działaczami sympatyzującymi z Komitetem Narodowym Papui Zachodniej (KNPB). Stało się tak 
pomimo tego, że Armia Narodowego Wyzwolenia Papui Zachodniej (TPN-PB) oficjalnie ogłosiła, że 
była odpowiedzialna za ten atak. 

 
 

PAPUASI WOBEC INDONEZYJSKIEJ POLITYKI DOB I PEMEKARAN: KRYTYKA DALSZEGO 
PODZIAŁU PAPUI ZACHODNIEJ NA MNIEJSZE JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE  
 
W pierwszej połowie 2022 roku obszernie informowaliśmy o masowym odrzuceniu przez 
społeczeństwo papuaskie polityki „dziel i rządź” indonezyjskiego rządu, który po wdrożeniu nowej 
wersji Specjalnej Autonomii dąży do tworzenia tzw. Nowych Regionów Autonomicznych (DOB). Pod 
tą nazwą kryje się stary program (Pemekaran) podziału istniejących jednostek administracyjnych w 
Nowej Gwinei na mniejsze. Jak wykazaliśmy w opublikowanym artykule „Pemekraran i Dob – 
Powraca Indonezyjska Strategia Dzielenia Papuasów” w najnowszej historii obecności indonezyjskiej 
w Papui pojawia się on zawsze, gdy indonezyjskie władze wydają się przerażone konsolidacją i 
cywilnym oporem społeczeństwa papuaskiego wobec porządków indonezyjskich lub przemocy 
strukturalnej w regionie.  
 
SEMINARIUM ZORGANIZOWANE PRZEZ VERONIKĘ KOMAN 
 
Veronika Koman, Indonezyjska prawniczka i działaczka na rzecz praw człowieka, podkreśla niezwykle 
destruktywną rolę polityki Pemekaran prowadzącą w efekcie do depopulacji rdzennych Papuasów. O 
ile działania militarne są bardzo wulgarną i wyraźnie widoczną formą prowadzenia polityki 
ludobójczej , to polityka zalewania Papui transmigrantami oraz polityka Pemekaran jest narzędziem 
nie mniej skutecznym. Okupacja tradycyjnych terenów przez żołnierzy, ale też urzędników, 
handlowców, rolników, reprezentujących ludność allotochtoniczną prowadzi powoli acz 
systematycznie do sytuacji takich jaką obserwujemy w Australii, gdzie Aborygeni stanowią 3,3% całej 
populacji, oraz w Nowej Zelandii, gdzie rdzenni mieszkańcy, Maorysi, stanowią 16% społeczeństwa.  
 
Aby podnieść świadomość społeczeństwa papuaskiego i indonezyjskiego Veronika Koman 
zorganizowała seminarium internetowe dedykowane temu celowi. Zostało ono zrealizowane 22 
marca 2022 roku. W dyskusji udział (oprócz Koman) wzięła Zachodnia Papuaska Rode Wanimbo, 
reprezentantka społeczności Maorysów - Tere Harrison (aktywistka i twórczyni filmów), oraz 
potomkini australijskiego ludu Gunditjmara - Lidia Thorpe (Senatorka ze Stanu Victoria w Australii).  
 
ARMIA NARODOWEGO WYZWOLENIA PAPUI ZACHODNIEJ (TPN-PB) ZAPOWIADA RADYKALIZACJĘ 
ŚRODKÓW JEŚLI WDRAŻANIE PEMEKARAN BĘDZIE KONTYNUOWANE 
 
Dowództwo Armii Narodowego Wyzwolenia Papui Zachodniej (TPN-PB) wielokrotnie ostrzegało 
władze centralne z Dżakarty, że kontynuacja wdrażania polityki Tworzenia Nowych Regionów 
Autonomicznych (Daerah Otonomi Baru -DOB), przyniesie w konsekwencji akcje odwetowe w 
stosunku do indonezyjskich transmigrantów na całym terytorium Papui Zachodniej. 
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„My całkowicie stanowczo ostrzegaliśmy Prezydenta Zjednoczonej Republiki Indonezji, Joko Widodo, 
jego Gabinet oraz członków Rady Przedstawicieli Ludu Republiki Indonezji (DPR RI), aby natychmiast 
uchylono ustawę o Tworzeniu Nowych Okręgów Autonomicznych (Undand-Undang Daerah Otonomi 
Baru- UUDOB). Ostrzegaliśmy, że w wypadku zignorowania tej prośby będziemy zabijać 
transmigrantów na całym terytorium Papui Zachodniej" - mówi Sambom. 
 
Rzecznik TPN-PB OPM wyjaśnia, że polityka DOB nie stanowi aspiracji ludu Papui Zachodniej, a jest 
jedynie elementem scenariusza Dżakarty: 
 
 „W reakcji na złą wolę i złe intencje kryjące się za tymi planami podejmiemy stosowne akcje - 
ostrzegł. Zgodnie z wolą dowódców Kwatery Głównej TPN-PB OPM (Menajemen Markas Pusat 
KOMNAS TPN_PB OPM) po raz kolejny ostrzegamy indonezyjskich transmigrantów, aby nie pojawiali 
się w Papui Zachodniej, a ci którzy już tu są niech niezwłocznie opuszczą ziemie naszych przodków”.  
 
"Podczas trwającej już 60 lat okupacji naszych ziem, my jako rdzenni mieszkańcy okazaliśmy wiele 
serca przybyszom z Archipelagu Malajskiego, ale teraz oto przelała się czara goryczy i odczuwamy 
wielki gniew, ponieważ Dżakarta nie honoruje naszej woli i naszych aspiracji. Z tego też względu 
jeszcze raz wzywamy, abyście opuścili nasze ziemie, ponieważ będziemy realizowali nasze akcje 
zbrojne i nie możemy wam zagwarantować bezpieczeństwa". 
 
„Zintegrowane Formacje indonezyjskiego wojska i policji (TNI/POLRI) cały czas zapewniają , że 
kontrolują sytuację i gwarantują bezpieczeństwo, zapewniają byście się nie bali, ale jest to kłamstwo, 
ponieważ TPN-PB działa w całej Papui Zachodniej” - zwracał się do transmigrantów Sebby Sambom. 
 
 
DOROCZNA SESJA PARLAMENTU NARODOWEGO PAPUI ZACHODNIEJ (PNWP/WPNP) 
 
Parlament Narodowy Papui Zachodniej (WPNP/PNWP) stanowi jedno z trzech głównych skrzydeł 
współtworzących Zjednoczony Ruch Wyzwolenia Papui Zachodniej (ULMWP). Według Buchtara 
Tabuniego, który udzielił wywiadu gazecie JUBI News, doroczna sesja WPNP/PNWP odbyła się między 
14 a 17 października 2022 roku w mieście Jayapura.  
 
Główne stwierdzenia i punkty programu WPNP podniesione w trakcie sesji: 
 
1. Przywództwo Benny Wendy i Edisona Waromiego jako odpowiednio prezydenta i premiera 
Tymczasowego Papui Zachodniej. 
2. Rząd Tymczasowy wzywa Indonezję do otwarcia dostępu do Papui Zachodniej dla zagranicznych 
dziennikarzy. 
3. Oświadczenie Szefa ds. polityki zagranicznej Unii Europejskiej Josepa Borella z 22 lutego 2022 roku, 
w którym wezwano rząd Indonezji, aby otworzył dostęp do Papui Zachodniej dla Wysokiego 
Komisarza Praw Człowieka ONZ. 
4. Wyniki szczytu Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) w Nairobi w Kenii w 2019 roku, na którym 
wezwano Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka aby ten odwiedził Papuę Zachodnią. 
5. WPNP poprosiła prezydenta Tymczasowego Rządu Papui Zachodniej, Benny Wendę o prowadzenie 
kampanii dyplomatycznej w krajach członkowskich ONZ w celu uzyskania prawnego uznania dla 
istnienia Papui Zachodniej jako niezależnego państwa. 
6. Odrzucenie planu dialogu z rządem indonezyjskim za pośrednictwem indonezyjskiej komisji praw 
człowieka. 
7. WPNP wezwał rząd Indonezji do otwarcia drzwi dla Międzynarodowego Komitetu Czerwonego 
Krzyża, tak by ten mógł dotrzeć do uchodźców w różnych obszarach konfliktu zbrojnego.  
8. WPNP potępił zamordowanie i okaleczenie czterech mieszkańców z regionu Nduga do jakiego 
doszło w regencji Mimika 22 sierpnia 2022 roku 
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RZĄD INDONEZJI ZAKAZAŁ YULVINOWI MOTE PRACY NA POKŁADACH SAMOLOTU  
 
Wiele wskazuje na to, że indonezyjski rząd za pośrednictwem Ministerstwa Transportu zabronił 
Yulvinowi Mote, papuaskiemu pilotowi z Epic Flight Academy (EFA) z Florydy (USA), latania 
samolotem w przestrzeni powietrznej Indonezji z powodu noszenia przez niego bransoletki 
zawierającej motywy niepodległościowej Gwiazdy Zarannej.  
 
Własne rozczarowanie tą decyzją Yulvin Mote wyraził 14 września 2022 roku podczas wywiadu 
udzielonego dla „Suara Papua” w regencji Dogiyai w regionie Paniai. „Kiedy wróciłem do Indonezji ze 
Stanów Zjednoczonych w 2018 roku, udałem się do biura Ministerstwa Transportu w Dżakarcie, aby 
uzyskać licencję lotniczą” - wspomina. Jego wniosek został odrzucony, jak sądzi wyłącznie z powodu 
noszonej przez niego bransoletki  z wizerunkiem flagi Papui Zachodniej. Zważywszy na to, że nie 
otrzymał żadnych informacji o przyczynach negatywnego rozpatrzenia wniosku jest przekonany, że 
padł ofiarą dyskryminacji. 
 
Yulvin Mote opisał pośpiech w jakim opuścił Stany Zjednoczone by złożyć list. Rozczarowany spędził 
kolejne cztery lata w domu bez pracy. Wspomina, że istnieje grupa absolwentów EFA, a wśród nich 
Sarah Agapa, którzy nie natrafili na przeszkody i mimo papuaskiego pochodzenia pracują w swoim 
zawodzie. On sam został wyrzucony za nawias chociaż „Ministerstwo Transportu zapowiedziało, że 
spotka się z nim na początku 2023 roku”. 
 
Andreas Harsono, przedstawiciel Human Rights Watch w Indonezji podkreśla, że zgodnie z 
indonezyjskim prawem „zakaz używania Gwiazdy Zarannej jako atrybutu dotyczy tylko urzędników 
państwowych”, jeśli więc rzeczywistym powodem nie wydania zgody dla Yulvina Mote jest 
wspomniana bransoletka, to „jest to nieporozumienie” związane z dyskryminacją z powodu noszenia 
„własnych atrybutów kulturowych”.  
 
 
PAPUASKIE REAKCJE NA ZORGANIZOWANIE SZCZYTU G20 NA INDONEZYJSKIEJ  
WYSPIE BALI 
 
Indonezyjskie władze centralne w Dżakarcie wyczuły, że rok 2022 stał się dogodnym momentem dla 
wzmocnienia wizerunku Indonezji na scenie międzynarodowej. Zauważając wygodną rolę mediatora 
w jaką w przypadku wojny rosyjsko-ukraińskiej wcieliła się Turcja, obóz polityczny Garudy próbował 
włożyć na przestrzeni mijającego roku te same buty. Dogodną okazją ku temu stała się organizacja 
Szczytu G20 na indonezyjskiej wyspie Bali, zaplanowanego na 15-16 listopada.  
 
Papuaski student Timoteus Marten zauważył, że odgrywanie przez stronę indonezyjską roli rozjemcy 
może narazić ją na zarzuty o hipokryzję „Indonezja powinna spojrzeć na własne gospodarstwo 
domowe, zanim zacznie mówić zbyt dużo o konflikcie rosyjsko-ukraińskim. Udawanie bohatera i 
anielskiego serca w biały dzień jest hipokryzją złej natury ludzkiej” – napisał Marthen podkreślając, że 
Indonezja kolonizując Papuę od lat 1960. pozostaje niczym innym jak „współczesnym, kolonialnym 
okupantem”.  
 
Sojusz Studentów Papuaski – oddział na Bali (AMP Bali) zorganizował marsz aby odrzucić trwający na 
tej indonezyjskiej wyspie szczyt państw G20. Była to forma apelu o to, aby państwa zrzeszone w G20 
sprostały dziejowej sprawiedliwości i upomniały się o prawa do samostanowienia narodu 
papuaskiego. Demonstracja została jednak zatrzymanie przez zjednoczone działanie indonezyjskiej 
policji, agentów indonezyjskiego wywiadu oraz wspierających je środowiska antypapuaskie w 
Indonezji. 
 
Akcja studentów papuaskich z AMP Bali odbywała się w mieście Denpasar w dniach 15-16 listopada 
2022 roku. Pomimo, że Indonezja została wytypowana na gospodarza spotkania, rozmowy członków 
G20 odbywały się bez brania pod uwagę prawa międzynarodowego dotyczącego sytuacji w Papui 
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Zachodniej. Także podczas protestów na Bali prawa do pokojowego protestu i godność Papuasów 
zostały naruszone. Demonstranci gromadzący się w celu odbycia długiego marszu pod konsulat 
amerykański zostali napadnięci przez indonezyjskich przeciwników, którzy zainspirowani przez 
urzędników z wioski Banjar Renon obrzucili Papuasów różnymi przedmiotami i obelgami. W kierunku 
protestujących poleciały kamienie, butelki, kawałki drewna, niektórzy z atakujących używali chińskich 
słupków i bambusowych kijów. Papuascy studenci w efekcie zostali zepchnięci w kierunku 
dormitorium.  
 
 
AUSTRALIJSKA AMBASADA W INDONEZJI HONORUJE DOWÓDCĘ INDONEZYJSKIEJ ARMII 
 
Od wielu lat działacze praw człowieka piętnują wspólne szkolenia sił indonezyjskiej armii (TNI), z 
Siłami Zbrojnymi Australii. Podobnie rzecz ma się w kwestii transferu broni do Indonezji (w drodze 
transakcji handlowych) z krajów takich jak m.in. Izrael, Niemcy, USA czy właśnie Australia.  
 
W grudniu 2022 roku opinią publiczną wstrząsnęły doniesienia o wyróżnieniach, jakie spotkały 
Głównodowodzącego Indonezyjskiej Armii (Pangglima Tentara Nasional Indonesia) - Generała Andikę 
Perkasę, który został zaproszony na wspólną uroczystość  przez Ambasador Australii w Indonezji, 
Penny Williams. Zachodni Papuasi oraz działacze praw człowieka oskarżają Andikę Perkasę i 
podporządkowanych mu funkcjonariuszy o odpowiedzialność za zabójstwa polityczne, arbitralne 
aresztowania, tortury oraz brutalne pacyfikacje wystąpień zachodniopapuaskich demonstrantów. O 
tych wszystkich problemach informowała Komisja Praw Człowieka ONZ w kilku ostatnich corocznych 
raportach. 
 
O zaproszeniu Generała Andiki Perkasy do Australijskiej Ambasady w Indonezji oraz o wzburzeniu w 
środowisku działaczy praw człowieka poinformował reporter Meave McGregor, który jest szczególnie 
zainteresowany problematyką integracji praktyki wdrażania prawa z funkcjonowaniem władz.  
 
 
ORGANIZACJE PRAW CZŁOWIEKA POTĘPIAJĄ DECYZJĘ JOKO WIDODO O ODZNACZENIU 
NAGRODĄ PAŃSTWOWĄ EURICO GUTERRESA 
 
12 sierpnia 2022 roku, TAPOL, ETAN i Watch Indonesia! zdecydowanie potępiły decyzję prezydenta 
Indonezji, Joko Widodo o przyznaniu „Bintang Jasa Utama”, jednej z najwyższych nagród 
państwowych dla Eurico Guterresa. 
 
Guterres, przywódca proindonezyjskiej milicji w Timorze Wschodniej, był jedną z kluczowych postaci, 
która przewodziła i uczestniczyła w serii masakr i zniszczeń, jakich dopuściła się indonezyjska armia i 
jej zwolennicy w Timorze Wschodnim, zarówno przed jak i po referendum z 1999 roku, na mocy 
którego zdecydowana większość mieszkańców Timoru Wschodniego opowiedziała się za zrzuceniem 
indonezyjskiego zwierzchnictwa i uzyskaniem niepodległości.  
 
Ściśle współpracując ze sobą, indonezyjskie wojsko i milicja popełniły wówczas wiele okrucieństw, w 
krótkim czasie zabijając ponad 1400 cywilów i siejąc zniszczenia gospodarcze i infrastrukturalne w 
całym Timorze Wschodnim. Przez wiele lat Guterres opowiadał się za podtrzymaniem kryzysu i 
pozostając w dyspozycji indonezyjskiej generalicji, wyraził gotowość stanięcia na czele podobnych 
szwadronów śmierci w Papui Zachodniej, gdyby u schyłku Papuaskiej Wiosny (1998-2002) 
indonezyjskie państwo zdecydowałoby się na krwawszy wariant rozprawienia się z 
zachodniopapuaskim ruchem niepodległościowym. 
 
W 2003 roku Eurico Guterres i dziesięć innych osób zostało oskarżonych o zbrodnie przeciwko 
ludzkości przez Tymczasową Administrację Organizacji Narodów Zjednoczonych w Timorze 
Wschodnim (UNTAET). Guterres był także jedną z zaledwie dwóch osób skazanych za zbrodnie 
przeciwko ludzkości przez doraźny, indonezyjski Trybunał Praw Człowieka, a mimo to uniknął 
jakiejkolwiek kary, po tym jak wyrok skazujący „unieważniono pod wpływem nacisków ze strony 
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politycznych elit w Dżakarcie”. Dwie dekady później Eurico Guterres oraz wysocy, indonezyjscy 
urzędnicy wojskowi odpowiedzialni za popełnione przez niego okrucieństwa, w tym Wiranto i 
Prabowo Subianto, nadal cieszą się bezkarnością, zajmując eksponowane stanowiska polityczne. Jak 
zauważyliśmy powyżej także swoista kariera Guterresa jako przywódcy milicji była kontynuowana gdy 
w 2003 roku założył „Laska Merah Putih”, indonezyjską milicję mającą przeciwdziałać ruchom 
niepodległościowym w Aceh i Papui Zachodniej. 
 
Organizacje TAPOL, ETAN i Watch Indonesia!, uhonorowanie jedną z najwyższych nagród 
państwowych sprawcy zbrodni przeciwko ludzkości, interpretują jako potwierdzenie bezkarności 
zbrodni wspieranych przez indonezyjskie państwo. Postawienie Guterresa na piedestale ukazuje 
pustkę obietnic złożonych przez Joko Widodo: należy spodziewać się, że dochodzenie 
odpowiedzialności za wcześniejsze naruszenia praw człowieka zostaną wyciszone jeszcze szybciej. 
Steve Alston z TAPOL przypomina, że indonezyjskie zbrodnie były możliwe między innymi dzięki 
wsparciu dla okupacji Timoru Wschodniego i Papui Zachodniej przez zachodnie rządy.  
 
John M. Miller z East Timor and Indonesia Action Network (ETAN) podkreśla: „Bezkarność dotyczy nie 
tylko Eurico Guterresa, ale także wielu innych, w tym tych, którzy popełnili zbrodnie w Papui 
Zachodniej. To jest afront dla ofiar w Timorze Wschodnim i na całym archipelagu indonezyjskim, a 
także kolejna przeszkoda w wysiłkach Indonezji na rzecz demokratyzacji”. 
 
Christine Holike z Watch Indonesia! w swoim komentarzu stwierdziła: „Nagrodzenie Guterresa nie 
tylko symbolizuje państwową legitymację dla wspieranych przez wojsko przestępstw łamiących praw 
człowieka z przeszłości oraz zapewnienie bezkarności sprawcom. Biorąc pod uwagę polityczne 
znaczenie powszechnie znanych agentów wojskowych i niedawną eskalację w Papui Zachodniej, (te 
wyróżnienie) stanowi mrożące krew w żyłach przesłanie, że obecni i przyszli sprawcy (zbrodni) 
również będą korzystali z ochrony rządu […] Naszym obowiązkiem jest przypomnienie naszym 
rządom, aby przestały umożliwiać łamanie praw człowieka (w Indonezji).  
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CZŁONKOWIE ARMII NARODOWEGO WYZWOLENIA PAPUI ZACHODNIEJ (TPN-PB) ZABILI 10 
OSÓB W WIOSCE NOGOLAID 

Armia Narodowego Wyzwolenia Papui Zachodniej (TPN-PB) przyznała się do zabicia cywilów, których 
uznała za „tajnych szpiegów”. Do wydarzenia, w którym zginęło 10 osób, a 2 zostały ranne doszło w 
dzielnicy Kenyam w regencji Nduga. Sebby Sambom, rzecznik TPN-PB przestrzegł osoby przebywające 
w strefie konfliktu, że działania wymierzone w migrantów współpracujących z indonezyjskimi siłami 
bezpieczeństwa będą kontynuowane. Strona TPN-PB wydarzenia, które rozegrały się w regencji od 
kilku lat będącej areną wzmożonego konfliktu, osadziła na tle narastającego napięcia wokół 
indonezyjskiej polityki DOB/Pemekaran, czyli dalszego podziału Papui Zachodniej na mniejsze 
jednostki administracyjne.  
 
W ocenie niektórych badaczy, takich jak Adriana Elizabeth forsowany przez indonezyjski rząd podział 
prowincji tworzy „gorące punkty”, mogące zwiększać napięcie w „przedłużającym się konflikcie 
zbrojnym w Papui”. Theofransus Litaay stojący na czele Sztabu Ekspertów Biura Prezydenta Indonezji 
przekonuje, że wydarzenia w regionie Nduga nie mają nic wspólnego z podziałem Papui, toteż rząd w 
Dżakarcie będzie kontynuował politykę ustanawiania DOB (nowych regionów autonomicznych). 
 
Według wersji przedstawionej przez Ahmada Musthofę Kamala, rzecznika indonezyjskiej policji w 
Papui opisywany „incydent” miał miejsce 16 lipca 2022 roku, w momencie kiedy członkowie grupy 
niepodległościowej przyszli do sklepu w wiosce Nogolaid położonej w dystrykcie Kenyam w granicach 
regencji Nduga. Wkrótce na terenie sklepu doszło do „zamieszania w trakcie którego zastrzelono 6 
osób znajdujących się w środku”. Następnie od 15 do 20 ludzi uzbrojonych w „długą broń i sprzęt 
wojenny” zatrzymało przejeżdżającą obok ciężarówkę, po czym zabili przemieszczające się nią osoby. 
Dwóch pasażerów znajdujących się na tyle ciężarówki przeżyło ostrzał i trafiło do szpitala w Mimice.  
 
Około 100 metrów od miejsca opisywanych wydarzeń znaleziono ofiarę z ciężkimi obrażeniami. Był 
nią pastor Eliaser Benar będący rdzennym Papuasem, który hospitalizowany zmarł ostatecznie dzień 
później. 300 metrów dalej znaleziono ciało Mahmuda Ismauna. 53-letni Mahmud od dwóch lat 
migrował do Papui Zachodniej z Centralnego Sulawesi aby zarobić na życie oraz opłacić naukę syna.  
 
Rzecznik TPN-PB poinformował, że za wydarzeniami w Nogolaid stoi oddział TPN-PB dowodzony 
przez Egianusa Kogoyę: „Otrzymaliśmy raport od dowódcy Regionalnego Dowództwa Obrony III 
Ndugama, w którym powiedział, że to oni byli odpowiedzialni za strzelaninę”. To kolejne wydarzenie 
z udziałem grupy Egianusa Kogoyi. Największe z nich miało miejsce w grudniu 2018 roku, kiedy ten 
sam oddział w regionie Nduga zabił ponad 20 pracowników firmy Istaka Karyah budujących drogę 
Trans Papua w dystrykcie Yigi. Według rzecznika TPN-PB strzały w Nogolaid rozległy się wkrótce po 
tym gdy jeden z mieszkańców za pośrednictwem telefonu komórkowego nagrał członków organizacji 
wymachujących flagami Gwiazdy Zarannej. Zdaniem S. Samboma osoba ta potajemnie rejestrowała 
obraz i robiła zdjęcia. Bojownicy organizacji nakazali mu usunięcie tego co uwiecznił, ponieważ 
jednak sprzeciwił się usunięciu zarejestrowanego obrazu „TPN-PB została zmuszona do zastrzelenia 
go”.  
 
Sebby Sambom zapytany przez reporterów pracujących dla BBC dlaczego TPN-PB atakuje cywilów, 
odparł, że papuaska formacja zbrojna od dawna zabrania cywilom przebywania na obszarach 
objętych konfliktami. Każdy kto przebywa w obszarze konfliktu może być uznany za „szpiega i część 
indonezyjskich sił bezpieczeństwa”. Dlatego TPN-PB ostrzega i apeluje do „indonezyjskich migrantów 
z innych wysp”, by opuścili Papuę. „Indonezyjczycy – czy to nauczyciele, pielęgniarki, czy pracownicy 
mają zakaz wstępu na terytorium, jesteśmy gotowi strzelać” – przestrzega rzecznik TPN-PB 
podkreślając, że jego organizacja nie pójdzie na kompromis z nikim. Walka będzie trwała do 
momentu aż Papua Zachodnia uzyska niepodległość. 
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CZŁONKOWIE TPN-PB ZABILI CZTERECH ROBOTNIKÓW DROGOWYCH W REGIONIE ZATOKI 
BINTUNI 
 
Armia Narodowego Wyzwolenia Papui Zachodniej (TPN-PB) oświadczyła, że 29 września 
2022 roku członkowie jej formacji dokonali ataku na 14 robotników drogowych w rejonie 
Moskona położonym w dystrykcie Teluk Bintuni (indonezyjska prowincja Papua Barat).  
 
Rzecznik TPN-PB poinformował, że raport w tej sprawie przesłał Arnoldus Jancen Kocu, 
dowódca operacyjny TPN-PB w regionie Sorong Raya (Kodap IV Sorong Raya). W nagraniu 
głosowym Kocu ujawnił powód, który sprawił, że jego ludzie zdecydowali się zaatakować 
robotników: „strzały i zabijanie miały miejsce w związku ze znalezieniem broni lufowej i 12 
sztuk amunicji typu SS1, a także amunicji typu pistoletowego”. Dowódca TPN-PB z regionu 
Sorong Jaya przyznał również, że jego ludzie podpalili dwie ciężarówki i ciężki sprzęt, w tym 
koparkę wykorzystywaną przy budowie drogi”.  
 
„Powiedzieliśmy dlaczego walczymy, nie prosimy o rozwój. Nie prosimy o pieniądze. Nie 
prosimy o to czy tamto. Prosimy o niepodległość. Oczywiście jesteśmy bojownikami. 
Jesteśmy żołnierzami […] Jesteśmy obrońcami narodu i naszej ziemi Papui, a także 
właścicielami naszej, ostatecznej niepodległości” – tłumaczył motywy kierujące jego 
oddziałem A.J. Kocu.  
 
Do TPN-PB z apelem o nie atakowanie cywilów zwróciła się Papuaska Sieć Pokoju (JDP). 
Prośbę w imieniu organizacji, która od dekady zabiega o zorganizowanie dialogu z 
indonezyjskim rządem wystosował prawnik Yan Christian Warinussy. „JDP wzywa 
domniemanych sprawców strzelaniny, aby nie kontynuowali eskalacji swoich działań 
wymierzonych w cywilów w rejonie Moskony na Obszarze Maybrat i okolicach” – czytamy w 
komunikacie z 30 września 2022 roku.  
 
JDP zwróciło się również do regentów Zatoki Bintuni i Maybrat, aby wspólnym wysiłkiem 
zapewnili ochronę cywilów w regionie. Warinussy w imieniu JDP wezwał wszystkie strony 
zaangażowane w konflikt w Papui, w tym TPN-PB, aby posiłkowane mądrością, rozważyły 
znalezienie pokojowej drogi poprzez dialog. JDP pragnie dialogu, aby zakończyć konflikty 
polityczne i kryzys związany bezpieczeństwem, które „zawsze przynoszą straty ludziom w 
całej Papui”. 
 
 
TPN-PB SPALIŁO CIĘŻKI SPRZĘT SŁUŻĄCY BUDOWIE ODCINKA TRANS PAPUA 
 
Oddział Armii Narodowego Wyzwolenia Papui Zachodniej (TPN-PB) dowodzony przez Lamka 
Alipky Taplo przyznał się do spalenia ciężkiego sprzętu służącego do budowy lokalnego 
odcinka drogi Trans Papua. Do wydarzenia doszło 12 września 2022 roku na placu budowy 
położonym w wiosce Mangabip w dystrykcie Oksebang, leżącego w granicach regencji 
Gwiezdne Góry (Pegunungan Bintang). 
 
Lamek Alipky Taplo podkreślił, że działania jego oddziału (Kodap XV Ngalum Kupel) są 
elementem odrzucenia indonezyjskiej władzy w Papui Zachodniej. „Odrzucamy wszystkie 
programy rozwojowe, w tym projekt Trans Papua prowadzony przez rząd kolonialny w Papui 
Zachodniej” – zadeklarował w raporcie z 14 września 2022 roku. Taplo podkreślił, że 
prowadzona akcja była zgodna ze stanowczym stanowiskiem wszystkich 34 oddziałów 
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regionalnych TPN-PB w Papui Zachodniej, w tym kierunkiem określonym przez centralę TPN-
PB.  
 
Łącznie na placu budowy spalono osiem pojazdów, w tym cztery koparki i jeden spychacz. 
Sebby Sambom, rzecznik TPN-PB przypomniał, że jego organizacja już dawno wydała 
wyraźne ostrzeżenie nakazujące wstrzymanie prac nad drogą Trans Papua oraz innymi 
projektami. „Oddziały TPN-PB są gotowe do działania w całej ojczyźnie Papui Zachodniej” do 
momentu aż żądanie uzyskania niepodległości jako suwerenny naród zostanie zrealizowane 
w praktyce. 
 
Ahmad Musthofa Kamal, szef public relations indonezyjskiej policji w Papui powiedział, że po 
„incydencie” dziesiątki pracowników firmy PT DHR Mitra Construction, którzy odpoczywali 
po pracy na terenie obozu firmowego wpadło w panikę. Nastąpiła ucieczka. 24 osoby dotarły 
do Oksibil, stolicy regencji Gwiezdne Góry, a 10 pozostałych przetransportowano  
helikopterem. 
 
 
WALKI I STARCIA TPN-PB Z SIŁAMI INDONEZYJSKIMI W REGENCJI INTAN JAYA 
 
Regencja Intan Jaya (Diamentowa Chwała) jest jednym z najbardziej zapalnych regionów w 
okupowanej przez Indonezję Papui Zachodniej. W dniu 7 grudnia 2022 r. doszło niemal 
synchronicznie do dwóch konfrontacji zbrojnych pomiędzy zintegrowanymi siłami indonezyjskimi 
wojska i policji (TNI/Polri) oraz oddziałami dwóch Regionalnych Komand Obronnych Armii 
Wyzwolenia Papui Zachodniej (Komando Daerah Pertahanan Tentara Pembebasan Nasional Papua 
Barat). 
 
Pierwsza konfrontacja miała miejsce w Wagobo Agapa w pobliżu Stolicy Regencji Intan Jaya - miasta 
Sugapa o godzinie 03.00 czasu lokalnego.  Saul Marthen Mambol, Marthen Miakoni i Kumis Emani, 
dowódcy KODAP XXIX Somatua Intan Jaya (pierwszy z wymienionych to dowódca jednostki-Pimpinan 
Pangkodap Somatua Intan Jaya, dwaj pozostali to dowódcy operacyjni - Komandan Operasi 
Lapangan)) donoszą, że ostrzelali ciężarówkę wiozącą funkcjonariuszy TNI/Polri. Bilans ofiar po 
stronie indonezyjskiej nie jest znany. 
 
Druga wymiana ognia miała miejsce we wsi Mamba (również Dystrykt Sugapa). Undinus Kogeya i 
Apeni Kobogau, dowódcy tamtejszego Komanda Obronnego (KODAP VIII Intan Jaya) uważają, że w 
miesiącu grudniu, tak ważnym dla chrześcijan nie są skłonni do rozlewu krwi, niemniej jednak 
zintegrowane siły aparatu bezpieczeństwa TNI/Polri zainicjowały wymianę ognia o godzinie 2.30, 
która trwała aż do godziny 04.00. Strona TNI/Polri uzasadniała swą decyzję koniecznością ochrony 
malajskich transmigrantów, których spora liczba znajduje się na terenie regencji Intan Jaya. Strona 
TPN-PB/OPM chce, aby indonezyjscy transmigranci opuścili nie tylko tereny na których toczą się 
walki, ale całą ziemię Papui. Bilans tej konfrontacji raczej nie wskazuje, aby po jakiejkolwiek ze stron 
zostały poniesione ofiary. 
 
W związku z powyżej opisanymi wydarzeniami możemy się spodziewać w najbliższym czasie 
zmasowanej interwencji TNI/Polri w regencji Intan Jaya i wzmożeniem się eksodusu wewnętrznych 
uchodźców, jak i innych przejawów kryzysu humanitarnego. Dowódcy TPN-PB OPM (Tentara 
Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka) mówią, że walki będą prowadzone 
dopóki władze Republiki Indonezji nie usiądą do rokowań na wysokim poziomie, przy udziale czynnika 
neutralnego (ONZ). Sebby Sambom, rzecznik TPN-PB, twierdzi, iż gra idzie tu bowiem nie o pragnienie 
rozwoju infrastrukturalnego, czy dobrobytu, ale o pełną niepodległość. 
 
Miesiąc wcześniej, w  piątek 4 listopada 2022 roku we wsi Yokatapa (Dystrykt Sugapa) 
funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa postrzelili dziewczynkę (kula przeszyła plecy i udo), gdy ta 
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grała w gumę przed Bankiem Papua  Postrzelono również nastolatka, którego podejrzewano o 
przynależność do Armii Wyzwolenia Papui Zachodnie j(TPN-PB). Dyrektor Szkoły Podstawowej z 
której pochodziły dzieci (SD YPPK) Stefanus Sondegau potwierdza te wydarzenia. Losem dzieci 
zainteresowali się duchowni. Ksiądz Dziekan Yance Yogi z Dekanantu Moni Puncak Jaya, sprawujący 
również posługę w Parafii Św. Michała z Bilogai w Sugapa, powiedział redakcji Suara Papua, że 
osobiście odwiedził dzieci w Szpitalu Ogólnym we wsi Yokatapa. 
 
 
NAPIĘCIA W DOGIYAI 
 
Bardzo niepokojące wiadomości dotarły z Regencji Dogiyai za pośrednictwem relacji Saugasa Goo, 
który stoi na czele KNPB (Komitet Narodowy Papui Zachodniej) w Dogiyai. 
W relacji dla Suara Papua (Głos Papui) informuje on, że 12 listopada 2022 r. w Mowanemani 
(Dystrykt Kamuu, Regencja Dogiyai) doszło do otworzenia przez siły TNI/Polri ognia "na ślepo" w 
kierunku tłumu. W wyniku tego mieszańcy wioski uciekli ze swoich domostw w kierunku 
południowych rubieży Dystryktu Kamuu, aż do wsi Bukapa i Putapa. Jako, że sytuacja była niezwykle 
dynamiczna na razie nie ma jakichkolwiek informacji o ofiarach.  
 
Wiadomo jedynie, że 12.11.2022 we wsi Ikebo miały miejsce zamieszki/napięcia, związane z 
śmiertelnym postrzeleniem 5-letniego dziecka. W wyniku tych zajść 5 osób zostało rannych, a jedna 
zginęła. Jeden transmigrant został pobity, spalonych zostało 6 biur oraz dziesiątki domów i kiosków. 
 
W ostatnim czasie w Regencji Dogiyai obserwowano bardzo duże protesty (organizowane przez KNPB 
przeciwko Drugiej Edycji Programu Specjalnej Autonomii (Otsus Jilid II)  oraz polityce Tworzenia 
Nowych Okręgów Autonomicznych przez podział prowincji już istniejących (DOB i Pemekaran). 
Konkludując, możemy się spodziewać, że ten region będzie w przyszłości generował duże napięcia, 
związane z aktywnością TNI/Polri i interwencjami militarnymi. 
 
 
TPN-PB ODRZUCA INDONEZYJSKĄ WERSJĘ DIALOGU 
 
Armia Narodowego Wyzwolenia Papui Zachodniej (TPN-PB) odrzuca indonezyjską, rządową wersję 
planu dialogu, zainicjowaną przez Narodową Komisję Praw Człowieka Republiki Indonezji (Komnas 
HAM RI). 
 
Naczelny dowódca TPN-PB, generał Goliath Tabuni wezwał prezydenta Indonezji, Joko Widodo do 
tego aby wspólnie usiąść przy stole negocjacyjnym zgodnie z mechanizmami międzynarodowymi. 
„Naszym żądaniem jest, aby Indonezja wyraziła gotowość do zajęcia z nami miejsca przy stole 
negocjacyjnym. To już nie jest program dialogu. TPN-PB chce negocjacji, w których pośrednią rolę 
zajmie Organizacja Narodów Zjednoczonych” – powiedział w komunikacie prasowym Sebby Sambom, 
rzecznik TPN-PB. Odpowiadając na pytania dziennika „Suara Papua” Sebby podkreślił, że zakończenie 
przedłużającego się konfliktu nie można osiągnąć jedynie za pośrednictwem dialogu bez jasno 
postawionych celów.  
 
Sebby Sambom odnosząc się do modelu dialogu forsowanego przez Komnas Ham – a z pewnością 
pośrednio także do propozycji Papuaskiej Sieci Pokoju (JDP) – powiedział, że „dialog w kontekście 
rozwoju i pokoju to bzdura, jeśli Papua ostatecznie pozostaje w rękach kolonialnych”. Centrala TPN-
PB podejrzewa, że inicjatywa Komnas HAM służy jedynie uzyskaniu dobrego wizerunku przez 
prezydenta Indonezji Joko Widodo, w kraju i w oczach społeczności międzynarodowej.  
 
Taufan Damanik, przewodniczący Komnash Ham, zapewnia, że reprezentowany przez niego organ 
poważnie podchodzi do zakończenia różnych problemów w Papui, w tym przypadków łamania praw 
człowieka. Damanik zwracając się 7 września 2022 roku do dziennikarzy powiedział: „Wiele osób nie 
wie, że spotkałem się tam w lesie z dowódcą Ruchu Wolnej Papui (OPM). Spotkałem się z Wysokim 
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Komisarzem ONZ ds. Praw Człowieka. Spotkałem się z rządem Indonezji, komendantem głównym 
policji etc.”.  
 
Ludzie związani z TPN-PB w słowach Damanika odnajdują potwierdzenie własnej tezy na temat 
prawdziwych motywacji stojących za inicjatywą dialogu za pośrednictwem Komnas HAM. Sebby 
Sambom twierdzi, że osoby, które „spotkał w lesie” Damanik nie byli dowódcami TPN-PB OPM. 
„Nigdy nie było spotkania z Komendantem Głównym TPN-PB” – powiedział sugerując, że 
domniemane „spotkanie w lesie” było agenturalną inscenizacją wspierającą narrację indonezyjskiego 
rządu. 
 
 
CZY JEST PRZERWA HUMANITARNA OGŁOSZONA POD KONIEC 2022 ROKU? 
 
14 listopada 2022 roku, Zjednoczony Ruch Wyzwolenia Papui Zachodniej (ULMP) wraz z indonezyjską 
Narodową Komisją Praw Człowieka Republiki Indonezji (Komnas HAM RI), Zgromadzeniem Ludu 
Papui (MRP) i Radą Kościołów Papui (DGP), podpisało protokół ustaleń w sprawie „wspólnej przerwy 
humanitarnej” w Kraju Papui (Tanah Papua). Jednym z punktów umowy jest umożliwienie udzielenia 
pomocy humanitarnej Rdzennym Papuasom, którzy poszukują schronienia w określonym obszarze 
Ziemi Papui. Drugim celem jest zagwarantowanie realizacji podstawowych praw człowieka więźniów 
politycznych w Tanah Papua. Tym sposobem strony zaangażowane w porozumienie, zachęcając do 
tymczasowego zaprzestania działań wojennych i przemocy. Działanie te może wesprzeć proces 
rozpoznawczy dotyczący ewentualnych negocjacji pokojowych w sprawie konfliktów mających 
miejsce w Papui. 
 
W ramach zespołu planowane jest powstanie korytarza humanitarnego, który będzie przygotowany 
dla grup niosących pomoc. Korytarz ten będzie nadzorowany przez zespół pauzy humanitarnej. W 
jego skład wejdą podmioty lokalne, krajowe i międzynarodowe. Strony odbyły łączne trzy spotkania 
rozpoznawcze w celu osiągnięcia negocjacji pokojowych. Odbyły się one 15 czerwca 2022 r.; 18-19 
sierpnia 2022 r. oraz 10-11 listopada 2022 r. Wszystkie one miały miejsce w szwajcarskiej Genewie. 
To pierwsza inicjatywa, która doprowadziła do podpisania memorandum przez tak odległe wobec 
siebie środowiska związane z papuaskimi i indonezyjskimi środowiskami polityczno-społecznymi. 
Zdystansowało się jednak wobec niego dowództwo TPN-PB odpowiedzialne za większość papuaskich 
akcji zbrojnych w Papui Zachodniej. Nie należy spodziewać się również złożenia broni przez 
zintegrowane siły zbrojne Indonezji. 
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FRAGMENTY OŚWIADCZENIA BENNY’EGO WENDY, TYMCZASOWEGO PREZYDENTA PAPUI 
ZACHODNIEJ W PRZEDEDNIU 51. SPOTKANIA PRZYWÓDCÓW FORUM WYSP PACYFIKU W 
SUVIE 
 
W imieniu Tymczasowego Rządu Papui Zachodniej i mieszkańców Papui Zachodniej pragnę powitać 
51. spotkanie przywódców Forum Wysp Pacyfiku (PIF) w Suvie (11-14 lipiec 2022), życząc wszystkim 
zaangażowanym udanego szczytu. 
 
Niezwykle ważnym jest, aby przywódcy Pacyfiku pokazali aktualne i skuteczne przywództwo w wielu 
kwestiach, przed którymi stoi nasz region, a mianowicie w kryzysie praw człowieka w Papui 
Zachodniej oraz w egzystencjalnym zagrożeniu zmianami klimatycznymi. 
 
Papua Zachodnia to zielona kraina na niebieskim oceanie. Nasz niebieski Pacyfik zawsze jednoczył 
nasze narody, zamiast je dzielić. W duchu solidarności na Pacyfiku jesteśmy wdzięczni za wsparcie 
naszej rodziny Pacyfiku dla naszej walki w 2019 roku, kiedy wezwała Indonezję do udzielenia zgody 
na wizytę w Papui Zachodniej dla Michelle Bachelet, Wysokiej Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka. 
Jednakże Indonezja nadal podważa stanowisko Forum Wysp Pacyfiku, odmawiając zgody na wizytę 
organu ONZ […] Muszę przypomnieć moim braciom i siostrom z Pacyfiku o potrzebie potwierdzenia 
ich apelu o wizytę ONZ w Papui Zachodniej. 
 
Od dziesięcioleci płaczemy, gdy Indonezja bombarduje nasze wioski i zabija naszych ludzi, ale 
zostaliśmy zignorowani. Teraz świat dostrzega naszą walkę. Organizacja Narodów Zjednoczonych 
wykazała, że na przestrzeni ostatnich trzech lat nawet 100 tysięcy cywilów w Papui Zachodniej 
zostało wewnętrznie przesiedlonych w wyniku indonezyjskich operacji wojskowych. Cywile ci uciekli 
do lasu, gdzie nie mieli dostępu do schronienia, jedzenia, wody i odpowiednich placówek 
medycznych. Ta szybko pogłębiająca się katastrofa praw człowieka, wymaga natychmiastowej uwagi i 
interwencji ONZ. 
 
Indonezja słyszy coraz częstsze apele o wizytę ONZ, ale stosuje taktykę opóźniania, aby uniknąć 
ujawnienia światu własnych zbrodni przeciwko moim ludziom. W obliczu tej taktyki wzywam Forum 
Wysp Pacyfiku do pozostania silnym i zjednoczonym w obronie podstawowych praw człowieka i 
demokracji. Jeżeli Indonezja nie ma nic do ukrycia, to dlaczego nadal unika międzynarodowej 
kontroli? Wszystkim przywódcom Pacyfiku życzę powodzenia. Modlę się o udane spotkanie, o 
bezpieczeństwo i ochronę naszych narodów. 
 
 
OSIEM KRAJÓW WEZWAŁO DO DZIAŁAŃ WS. PAPUI ZACHODNIEJ PODCZAS 
POWSZECHNEGO OKRESOWEGO PRZEGLĄDU POŚWIĘCONEGO INDONEZJI 
 
9 listopada 2022 roku w Genewie rozpoczął się czwarty cykl indonezyjskiego Powszechnego 
Okresowego Przeglądu Praw Człowieka (UPR). Łącznie 108 państw członkowskich należących do 
Organizacji Narodów Zjednoczonych przedstawiło ustne oświadczenia i zalecenia dotyczące tego, w 
jaki sposób Indonezja może poprawić swoją sytuację w zakresie praw człowieka.  
 
Powszechny Okresowy Przegląd to mechanizm, za pomocą którego organy ONZ, państwa 
członkowskie i społeczeństwo obywatelskie przeprowadzają swoisty audyt, kontrolę tego na ile w 
danym kraju przestrzega się praw człowieka. Każde państwo członkowskie ONZ musi przejść przez tę 
kontrolę, odbywającą się zwykle co cztery lub pięć lat. Tak też stało się w przypadku Indonezji, której 
przegląd po raz ostatni odbył się w 2017 roku. Ponadto każde państwo posiada możliwość 
przedstawienia własnych zaleceń innym narodom, gdy przyjdzie ich kolej. 
 
Wśród 8 krajów, które podczas sesji poświęconej Indonezji w 2022 roku wymieniły Papuę Zachodnią 
znalazły się: Vanuatu, Australia, Stany Zjednoczone Ameryki, Holandia, Nowa Zelandia, Kanada, 
Wyspa Marshalla i Słowenia.  
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Treści zaleceń przekazanych Indonezji: 
 
- Vanuatu: „Niezwłoczne przyjęcie wizyty Biura Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka w 
prowincjach Papua i Papua Zachodnia”. 
 
- Australia: „Zakończenie dochodzenia w sprawie wszystkich naruszeń praw człowieka w Indonezji, w 
tym w Papui i zapewnienie dostępu, w tym dla niezależnych i wiarygodnych obserwatorów”. 
 
- Stany Zjednoczone Ameryki: „Przeprowadzenie szybkiego, gruntownego i przejrzystego 
dochodzenia w sprawie wszystkich pozasądowych zabójstw i naruszeń praw człowieka w pięciu 
prowincjach papuaskich i pociągnięcie sprawców do odpowiedzialności”.  
 
- Holandia: 1) „Kontynuowanie dochodzeń w sprawie naruszeń praw człowieka, w tym w prowincjach 
papuaskich, oraz postawienie winnych przed sądem w odpowiednim czasie i w sposób 
transparentny”; 2) Powstrzymanie się od wszelkich działań, które mogą stanowić nękanie, 
prześladowanie lub nieuzasadnioną ingerencję w pracę prawników i obrońców praw człowieka, w 
tym od ścigania karnego z takich powodów, jak wyrażanie krytycznych poglądów. 
 
- Nowa Zelandia: „Stać na straży poszanowania i promocji własnych zobowiązań w zakresie praw 
człowieka w Papui, w tym wolności zgromadzeń, słowa, wypowiedzi, prasy; praw kobiet i 
mniejszości”; 
 
- Kanada: „Zbadanie zarzutów łamania praw człowieka w indonezyjskiej Papui i potraktowanie 
priorytetowo ochrony ludności cywilnej, w tym kobiet i dzieci”.  
 
- Wyspy Marshalla: 1) „Poszanowanie, wzmacnianie i obrona praw człowieka wszystkich rdzennych 
mieszkańców Papui Zachodniej, poprzez zapewnienie im prawa do samostanowienia w ramach 
dialogu obejmujących wszystkich”; 2) „Ścisła współpraca z Biurem Wysokiego Komisarza Praw 
Człowieka ONZ, w celu rozpoczęcia wizyty Wysokiego Komisarza w Papui Zachodniej, co będzie 
odpowiedzią na odezwę Forum Wysp Pacyfiku i Organizacji Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku”. 
 
- Słowenia: „Zapewnienie dochodzenia, pociągnięcie do odpowiedzialności i zapobieganie 
bezkarności w przypadku naruszeń praw człowieka wobec ludności tubylczej w Papui, których 
dopuszczają się członkowie sił bezpieczeństwa”. 
 
Delegacja indonezyjska, której przewodniczył Yasonna Hamonangan Laoly, minister prawa i praw 
człowieka, mogła w trakcie obrad sesji odpowiedzieć na wniesione uwagi. Poczyniła to wygłaszając 
prezentowane poniżej deklaracje: 
 
- Rozwój w Papui poprawia się, a 2,25% budżetu państwa jest przeznaczone na dalszą poprawę. 
Specjalna Autonomia zwiększa pieniądze i „poprawia przejrzystość i odpowiedzialność”.  
 
- Pozasądowy proces rozpatrywania naruszeń praw człowieka nie zastępuje, lecz uzupełnia proces 
sądowy i zadośćuczynienia rodzinom ofiar. 
 
- Wizyta Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka w Papui jest przekręcana i fałszywie 
charakteryzowana. Prowincje pozostają otwarte na wizyty organizacji międzynarodowych. 
 
- Ochrona „legalnej” działalności obrońców praw człowieka [jest respektowana]. 
 
- Papua jest „integralną częścią Indonezji”, a „godne ubolewania wyzwania w sferze bezpieczeństwa” 
są powodowane przez uzbrojone grupy separatystów. Ponadto od 2018 roku nastąpił wzrost „aktów 
terrorystycznych” przeciwko infrastrukturze krytycznej. 
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- Wzywamy społeczność międzynarodową do wprowadzenia rozróżnienia między prawami człowieka 
a „legalnym egzekwowaniem prawa”. 
 
Projekt sprawozdania został zatwierdzony 11 listopada 2022 roku. Free West Papua Campaign i 
Zjednoczony Ruch Wyzwolenia Papui Zachodniej (ULMWP) zapowiedziały, że będą monitorowały, 
które zalecenia indonezyjski rząd rzeczywiście przyjmie, a które wyłącznie odnotuje.  
 
Warto zwrócić uwagę, że przed samą sesją strona niemiecka opowiedziała się za koniecznością 
wsparcia misji Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka do Papui Zachodniej, aczkolwiek podczas 
sesji Powszechnego Okresowego Przeglądu poświęconego Indonezji nie nawiązała do tego wątku.  
 
Warto odnotować z perspektywy polskiej, że kraj którego obywatel – Jakób Skrzypski - jest jedynym 
zagranicznym więźniem politycznym przetrzymywanym w indonezyjskich placówkach 
penitencjarnych nie zabrał w ogóle głosu w trakcie przeglądu dotyczącego praw człowieka w 
Indonezji. 
 
 
PARLAMENT KATALONII WZYWA RZĄD INDONEZJI DO POWSTRZYMANIA PRZEMOCY I 
UMIESZCZENIA PAPUI ZACHODNIEJ NA LIŚCIE TERYTORIÓW PODLEGAJĄCYCH 
DEKOLONIZACJI  
 
Parlament Kataloński (Parlament de Catalunya) zatwierdził wniosek w sprawie łamania praw 
człowieka w Papui Zachodniej, wzywając rząd Indonezji do niestosowania przemocy w Papui 
Zachodniej. Jednocześnie wystosowano apel do Organizacji Narodów Zjednoczonych o 
umieszczenie Papui Zachodniej na liście terytoriów podlegających dekolonizacji.  
 
Do przyjęcia Rezolucji 492/XIV Parlamentu Katalonii doszło 13 października 2022 roku na 17 
sesji Komitetu Działań Zewnętrznych, Transparentności i Współpracy . Debata nad 
wnioskiem rezolucji rozpoczęła się po tekście przedstawionym przez Parlamentarną Grupę 
Junts Per Katalunya, Parlamentarną Grupę Lewicy Republikańskiej i Parlamentarną Grupę 
Kandydatury na rzecz Jedności Ludowej – Nowy Cykl Ku Zwycięstwu. 
 
Zgodnie z artykułem 168 rozporządzenia przyjęto następujące punkty: 
 
1. Sejm Katalonii potępia bezustanne łamanie praw człowieka, których doświadcza ruch 
niepodległościowy Papui Zachodniej od 1962 roku. 
 
2. Parlament Katalonii uważa, że rząd Indonezji musi zrezygnować z użycia sił zbrojnych i 
rozwiązać konflikt z Papuą Zachodnią w sposób dialogowy i demokratyczny, a także poprzez 
spełnienie żądań ludu papuaskiego. 
 
3. Parlament Katalonii wzywa państwa melanezyjskie do kontynuowania prac mediacyjnych 
pomiędzy władzami Indonezji i Papui, aby rozwiązanie konfliktu na drodze dialogu stało się 
możliwe, a także aby Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. praw człowieka mógł 
przygotować raport w tej sprawie. 
 
4. Parlament Katalonii wyraża potrzebę zwrócenia się do Zgromadzenia Ogólnego ONZ o 
przywrócenie Papui Zachodnią na listę nieautonomicznych terytoriów Specjalnego Komitetu 
ONZ ds. Dekolonizacji, tak aby międzynarodowe ciała mogły zmierzyć się również z pytaniami 
papuaskimi. 
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DZIAŁALNOŚĆ SOJUSZU STUDENTÓW PAPUASKICH W LOMBOK (AMP LOMBOK) 
PRZYKŁADEM RÓŻNYCH INSPIRACJI IDEOLOGICZNYCH KSZTAŁTUJĄCYCH WYOBRAŹNIĘ 
PAPUASKICH STUDENTÓW 
 
Sojusz Studentów Papuaskich (Alinasi Mahasiwa Papua) to niepodległościowa organizacja studencka , 
obecna we wszystkich większych miastach Indonezji. Jej przedstawiciele działają również na Wyspie 
Lombok, położonej na wschód od Bali, w Archipelagu Małych Wysp Sundajskich. Paleta 
ideologicznych inspiracji stanowi tutaj bogaty, zadziwiający amalgamat.  
 
Zdecydowanie wyraźnie można zauważyć, że działacze AMP powołują się na myśl Karola Marksa, 
Fryderyka Engelsa, Ernesto Che Guevary, jak również indonezyjskich intelektualistów w rodzaju 
Pramoedya Ananty Toer'a (prozaik pochodzący z Jawy, nominowany do Literackiej Nagrody Nobla), 
czy katolickiego teologa Franza Magnisa Suseno, Jeana-Jacques'a Rousseau, czy wreszcie na Nelsona 
Mandelę. 30 października 2022 roku,  inspirowani ideami Pramoedya Ananty Toer'a (zgodnie z 
którymi, naród nie znający swej historii szybko zostaje zdominowany przez inny naród, oraz że należy 
podnosić poziom świadomości narodu, stale się organizować, by dawać lekcję oporu kolonizatorowi), 
aktywiści AMP Lombok zorganizowali w ramach restrukturyzacji organizacji wybory nowego Ciała 
Koordynująco-Nadzorczego (Badan Pengurus Baru AMP Lombok). Jednocześnie zainaugurowali "Dni 
Politycznej Edukacji Narodu".  
 
Agendę rozmów w ramach "Dni Edukacji Narodowej" stanowiła geneza zachodniopapuaskiej walki 
niepodległościowej, jak i geneza i transformacje ruchów młodzieżowych w ramach tej walki. Ponadto 
deliberowano na temat walki klasowej, ucisku kapitalistyczno-kolonialnego, jak również nad rolą 
społecznego wyzwolenia kobiet w powiązaniu z realiami walki wyzwoleńczej. Tło odniesienia dla tej 
dyskusji stanowiła książka Zwierzchnika Kościoła Baptystów w Papui - Pastora Dr. Socrateza Yomana 
pt. "Perempuan bukan budak laki-laki" (Kobiety nie są niewolnicami mężczyzn).  
 
Na marginesie warto dodać, że w kręgach AMP dużym poważaniem cieszy się inny papuaski lider 
religijny Benny Giay, będący głową Kościoła KINGMI. Swego czasu z niepokojem wypowiadał się on 
dla mediów w kwestii fascynacji młodzieży studenckiej myślą komunistyczną i wpływem tego faktu na 
transformacje światopoglądu i tradycji uciśnionych rodaków w nadchodzącej przyszłości (chodzi tu 
głownie o kolizję komunizmu i anarchizmu z wartościami chrześcijańskimi i plemiennymi) .  
 
Reasumując musimy mieć świadomość tego, że ta fascynacja młodych papuaskich idealistów i 
bojowników kształtuje się w realiach brutalnego indonezyjskiego ucisku, z którego tak bardzo chcą się 
wyzwolić. Rozmaite inspiracje ideologiczne są wyrazem poszukiwania "gnozy politycznej", mającej 
wyzwalającą moc. Aktywiści AMP płacą często bardzo wysoką cenę za te ideowe poszukiwania i akty 
realnego oporu - w postaci pobić, szykan, brutalnych przesłuchań, uwięzienia, a czasami padają ofiar 
zabójstw politycznych. 
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UPAMIĘTNIENIE 1 GRUDNIA 2022 W POLSCE 
 
Rafał Szymborski:  „Kampanię na rzecz niepodległości Papui Zachodniej postrzegam jako 
permanentne przezwyciężanie własnej inercji. Oto kolejny jej etap, w związku z 61-wszą rocznicą 
Proklamacji Niepodległości Papui Zachodniej( 01.12.1961- 01.12.2022). Niezwykle dla mnie ważne 
spotkanie z Krzysztofem Kotem stworzyło wiele poziomów twórczych płaszczyzn dyskusji. Po raz 
pierwszy miałem zaszczyt i przyjemność spotkać się w "Izbie Pamięci Garwolina" z założycielem 
"Fundacji Koszary-Przywróćmy Pamięć" i przybliżyć mu historię rodzin Ap i Wenda, jak również 
sylwetki Mako Tabuniego, Victora Yeimo, Buchtara Tabuniego, Hubertusa Mabela oraz innych 
aktualnych oraz ex-więźniów politycznych. Z kolei Krzysztof pokazał mi wiele pamiątek 
dokumentujących historię naszej małej ojczyzny, udzielając szczegółowych i fachowych wyjaśnień.  
 
Rozmawialiśmy o rozumieniu tego, czym jest historia i jej kreowanie. Nie jest ona według mnie 
"pasywną masą", pokrytą "muzealnym kurzem", lecz czymś tworzonym aktywnie w teraźniejszości, 
czymś co staje się w przyszłości źródłem siły duchowej i tożsamości wspólnot lokalnych i narodowych. 
Nasze niezwykle wielowątkowe i głębokie dyskusje zostały przypieczętowane solidarnościowymi 
zdjęciami dedykowanymi Zachodnim Papuasom, walczącym o niepodległość i samostanowienie od 1 
grudnia 1961 roku! Niechaj będą one potwierdzeniem, że żar idei i szczere zaangażowanie istnieje w 
sercach polskich obywateli, a kampania Free West Papua Campaign Poland będzie dalej 
kontynuowana”. 
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POLSKI WIĘZIEŃ POLITYCZNY NADAL W INDONEZYJSKIM WIĘZIENIU 

 
Obywatel Polski jako pierwszy obcokrajowiec w historii Indonezji oskarżony o zdradę na podstawie 
indonezyjskiego kodeksu karnego i skazany w ostatecznej instancji na siedem lat więzienia nadal 
pozostaje pozbawiony wolności. Ten sam obywatel Polski uznawany jest jednocześnie za więźnia 
politycznego przez Parlament Europejski i Amnesty International Indonesia. Poważne zastrzeżenia, co 
do jego zatrzymania złożyły organizacje ETAN i TAPOL oraz przedstawiciel państwa Vanuatu przy 
Radzie Praw Człowieka ONZ. O jego uwolnienie, wraz z innymi więźniami politycznymi z Papui 
Zachodniej i Moluk, zaapelowało szereg osobistości indonezyjskiego życia publicznego, w tym córki 
Abdurrahmana Wahida, czwartego prezydenta Indonezji. Tylko te wyimki z biogramu Jakóba 
Skrzyskiego powinny uczynić go osobą powszechnie znaną w Polsce, a jego los i sytuacja winny 
spędzać sen z oczu polskich dyplomatów i decydentów. Sprawa ma się jednak zupełnie inaczej. Po 
zainteresowaniu kilku polskich dziennikarzy, których próby i wkład należy wyróżnić, ta niewygodna 
sprawa zarówno dla rządu Indonezji i Polski, już dawno znikła z rozkładówek mediów głównego 
nurtu, tak jakby komuś zależało, aby dla dobra pewnych grup interesu po obu stronach globu 
ziemskiego posypać ją niegaszonym wapnem. 
 
Przypomnijmy. Jakób Skrzypski od kilkunastu lat podróżował do Indonezji. W 2018 roku postanowił 
poznać bliżej najdalej na wschód wysunięte prowincje tego kraju: Papuę i Papuę Zachodnią, które 
wspólnie stanowią tak naprawdę historyczną Papuę Zachodnią alias Zachodnią Nową Gwineę (Nowa 
Gwinea Holenderska) – czyli melanezyjski region, który zanim padł ofiarą zdrady i złamania prawa 
międzynarodowego, miał uzyskać niepodległość podobnie jak sąsiednia Papua Nowa Gwinea 
(wschodnia część Nowej Gwinei). Obywatel Polski przebywał w indonezyjskiej części Nowej Gwinei 
przez kilka miesięcy, meldując się w miastach na północnym i południowym wybrzeżu, a także 
podróżując w głąb wyspy. W trakcie eskapady interesowała go cała panorama regionu: kultura, 
architektura, przyroda, historia, życie społeczne i polityczne. Skrzypski chciał poznać je od wszystkich 
możliwych stron. Dlatego tak jak zawsze, gdziekolwiek bywał, spotykał się z nauczycielami, 
duchownymi, handlarzami, działaczami kulturalnymi i społeczno-politycznymi. Interesowały go 
zarówno postacie emblematyczne dla indonezyjskiej integracji w regionie, jak i przedstawiciele 
zachodniopapuaskiego ruchu niepodległościowego. 
 
Jakóbowi Skrzypskiemu udało się dotrzeć do wielu niestandardowych miejsc, nieuchwytnych dla 
przeciętnych turystów i podróżników. Jego aktywność przykuła uwagę indonezyjskiej policji i służb, 
zmagających się z presją kół rządowych w Dżakarcie, w związku z niegasnącym płomieniem wolności 
wśród Papuasów, chcących zrzucić indonezyjskie uzależnienie kolonialne i coraz skuteczniej 
docierających ze swym przesłaniem do świata zewnętrznego. Skrzypski przemieszczający się 
swobodnie po wyspie, w towarzystwie rdzennych mieszkańców i nie stroniący od towarzystwa ludzi 
mogących być identyfikowanymi jako „działacze polityczni” stał się kuszącym celem zastępczym.  
 
Indonezyjskie siły bezpieczeństwa poszukujące zarazem sposobu na uciszenie międzynarodowego 
zainteresowania sytuacją w Papui Zachodniej wytypowały Polaka na dogodnego „enfant terrible” dla 
indonezyjskiej opinii publicznej. Zatrzymany w górskim rejonie Papui Zachodniej, zaprezentowany 
został początkowo w indonezyjskich mediach jako zagraniczny handlarz bronią i amunicją, a nawet 
jako profesjonalny szkoleniowiec świadczący usługi militarne na rzecz papuaskich partyzantów. O 
tym, co stało się dalej, pisałem wielokrotnie, zresztą nie tylko ja. Wystarczy powtórzyć, że po 
ośmieszeniu pierwotnej linii zarzutów przedstawionych przez indonezyjską policję (Lintong 
Simanjuntak, F.S. Napitupulu, A.M. Kamal, D. Prasetyo), strategia kryminalizacji przyjęta przez 
indonezyjską prokuraturę, służby i władze została podtrzymana. Zdaniem Latifah Anum Siregar, 
znanej w Papui adwokat broniącej Polaka, której zaangażowanie było wspierane dzięki zbiórce 
crowfundingowej prowadzonej w Polsce, indonezyjski sąd nie trzymał się nawet krajowych 
standardów prawnych. W rezultacie Skrzypskiego skazano na 5 lat więzienia, a po odwołaniu do Sądu 
Apelacyjnego i następnie Sądu Najwyższego Indonezji, ten ostatni podniósł zasądzoną karę do 7 lat 
więzienia. 
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Moja ocena pozostaje wciąż taka sama. Newralgicznym momentem dla dalszych losów Skrzypskiego 
były pierwsze trzy tygodnie po jego zatrzymaniu. Był to czas na to, aby polska dyplomacja, w 
najwyższej randze, począwszy od ministra spraw zagranicznych, a skończywszy na osobistym 
zaangażowaniu Premiera RP i Prezydenta RP, złożyła protest w tej sprawie, stawiając tę kwestię na 
przysłowiowym ostrzu noża mówiąc, że „nie życzy sobie aby ich obywatel był traktowany inaczej niż 
obywatele australijscy, francuscy czy amerykańscy” w podobnych sytuacjach i że odstąpienie od tej 
symetrii „będzie miało poważne konsekwencje w relacjach między stronami”. Tak się jednak nie 
stało. Kwestia była w dużej mierze przemilczana przez stronę polską. Polskie środowiska konsularno-
dyplomatyczne w Indonezji obraziły się nawet na osoby, które stacjonując w Polsce w ogóle 
poinformowały ich (Ambasadę RP w Dżakarcie) o fakcie zatrzymania Polaka na terenie Papui 
Zachodniej i dodatkowo przestrzegły polskich dyplomatów, że zarzuty są motywowane politycznie. 
Polska dyplomacja okazała się również nie czuła z jednej strony, na ponaglenia indonezyjskiej 
obrończyni praw człowieka, Veroniki Koman, zatroskanej o losy Skrzypskiego i z drugiej strony, na 
uwagi Martuaniego Sormina, wysokiej rangi indonezyjskiego policjanta współodpowiedzialnego za 
kryminalizację obywatela polskiego, który jednocześnie ironicznie wypowiadał się na temat 
Ambasady Polski w indonezyjskich mediach. Skutek tego był taki, że trzy tygodnie po zatrzymaniu 
Skrzypskiego indonezyjscy mundurowi zapowiedzieli, że „nie obędzie się bez procesu” skoro 
„Indonezyjczycy muszą nawet ściągać buty na zachodnich lotniskach”, a szef polskiego MSZ wobec 
niewątpliwego afrontu poprosił jedynie swoją odpowiedniczkę z Indonezji, Rento Marsudi o „ 
sprawiedliwy proces”. Dalsze losy już znacie. 
 
Tym, co warto w tej kwestii podkreślić to fakt, że połączone siły indonezyjskich sił bezpieczeństwa, 
prokuratury i sądownictwa robiły po drodze wszystko, aby utrudnić kontakt z zatrzymanym 
obywatelem Polski, a także udział osób postronnych w prowadzonym postępowaniu. Stawiane 
opłotowania były liczne. Wspomnijmy chociażby o tym, że Jakób Skrzypski przetrzymywany 
początkowo na wybrzeżu, w Jayapurze, został ponownie wywieziony do odległej, górskiej Wameny, 
do której można dotrzeć jedynie samolotem. Tam też zorganizowano pokazowy proces sądowy, 
podnosząc siedmiokrotnie koszty własne dla obrony oskarżonego. Przez kolejne cztery lata, zarówno 
przed i po wyroku skazującym w 2019 roku, Skrzypski był przetrzymywany na terenie aresztu w 
mieście Wamena. Chociaż sam nigdy poważnie się nie skarżył, cierpiąc bardziej z powodu braku 
strawy intelektualnej w postaci książek i fałszowania protokołów sądowych przez stronę 
indonezyjską, tak naprawdę mierzył się z trudnymi warunkami indonezyjskiego więziennictwa jako 
takiego. Wspomnijmy tylko, że Skrzypski pozbawiony był prawa do spaceru i światła, sytuacja 
sanitarno-higieniczna pozostawiały wiele do życzenia. 
 
I tak o to porzucony w tych warunkach, pierwszy w 75-letniej historii obcokrajowiec oskarżony i 
skazany za zdradę Indonezji, stawał się z miesiąca na miesiąc coraz bardziej niewidzialnym dla prasy i 
mediów, indonezyjskich i polskich. 
 
Gdy w sierpniu 2022 roku wreszcie zorganizowano Demonstrację pod Ambasadą Indonezji w Polsce, 
w trakcie której między innymi domagano się uwolnienia Jakóba Skrzypskiego, pomimo kilkukrotnie 
powielanej informacji, składanej na ręce największych tytułów prasowych, medialnych i 
internetowych w Polsce, na ul. Estońskiej nie pojawił się żaden dziennikarz by zdać relacje z 
wydarzeń. Jeden z zaproszonych dziennikarzy posilił się jedynie na wysłanie prośby do jednej z 
inicjatyw informujących go o akcie solidarnościowym ze Skrzypskim, aby „usunąć go z listy 
mailingowej”. Pomimo tego nieoficjalnego bojkotu, dzięki obecności reżysera Krzysztofa 
Wojciechowskiego, w sieci internetowej wciąż dostępna jest wierna relacja z demonstracji. 
 
W międzyczasie, w sposób równie niezauważalny dla polskiej i zagranicznej prasy, Jakób Skrzypski 
opuścił ciemne mury aresztu w Wamenie i został przeniesiony do znanego więzienia Abepura w 
strefie przyległej do miasta Jayapura, stolicy prowincji Papua. Pozostanie w Papui w miejscu, w 
którym bezprawnie indonezyjskie organy odebrały mu wolność, było dla Skrzypskiego kwestią 
priorytetową i honorową. Chciał pozostać tam, aż odzyska wolność, a jego imię i nazwisko zostaną 
oczyszczone. Dlatego odrzucał sugestie przenosin, choćby na Jawę, których z kolei ewentualna 
finalizacja wydawała się „miarą sukcesu” dla polskiej służby konsularnej i dyplomatycznej. Jak wiele 
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przeniesienie Skrzypskiego do dużego więzienia blisko wybrzeża, gdzie znajduje się rozbudowana 
infrastruktura w Papui Zachodniej, zmieniło w położeniu Jakóba odpowiedzieć może tylko on sam. 
Dla polskich służb przy Ambasadzie Polski to spore ułatwienie, zważywszy na to, że droga dotarcia na 
salę sądową, na proces w górskiej Wamenie, okazała się dla nich swego czasu zadaniem 
niewykonalnym. 
 
Przestrzec jednak należy wszystkich, którzy myślą, że los obywatela Polski na terenie placówki 
penitencjarnej położonej w cieniu stolicy prowincji jest pewniejszy. Więzienie Abepura i miejscowe 
posterunki policji na przestrzeni ostatnich dekad wielokrotnie stawały się sceną pobić, tortur, 
naruszeń godności, a nawet mordowania Papuasów. Problemy z utrzymywaniem standardów 
prawnych w więzieniu Abepura powracają również po upadku dyktatury Suharto. W 2013 roku 
Azjatycka Komisja Praw Człowieka otrzymała informacje dotyczące torturowania dwudziestu 
więźniów w zakładzie karnym Abepura. W kwietniu 2019 roku indonezyjskie wojsko pochwyciło 
grupę osadzonych mężczyzn, którzy zbiegli z więzienia Abepura. Po ich ponownym zatrzymaniu 
odwieziono ich do miejsca osadzenia. Tam by zemścić się na zbiegach zaczęli ich bić i torturować. W 
rezultacie prowadzonej kaźni zmarło dwóch zatrzymanych Papuasów: Maikel Ilinmaton i i Selyus 
Logo. Lipiec 2022 roku przyniósł kolejną wiadomość o dotkliwym pobiciu papuaskiego więźnia 
(Maksimusa You) na terenie placówki penitencjarnej w Abepura. Dlatego jeśli dobiegnie nasz 
dementi, lub huczna wiadomość, że los i perspektywy Jakóba Skrzypskiego diametralnie się zmieniły, 
a spory w tym sukces polskich wysiłków dyplomatycznych, należy zachować zdroworozsądkową 
wstrzemięźliwość, do czasu aż obywatel Polski naprawdę nie będzie wolny i bezpieczny. 
 
Uwięzienie Jakóba Skrzypskiego bowiem już teraz przeobraziło się w wieloletnią epopeję. Na 
przełomie 2022 i 2023 roku obywatel Polski będzie pozostawał za kratkami już 52 miesiące. To dłużej 
niż Allen Lawrence Pope, amerykański „poszukiwacz fortuny”, który wziął udział w bombardowaniu 
Ambon na Molukach w trakcie buntu PRI/Pemesta w 1958 roku. Pochwycony przez Indonezyjczyków 
został oskarżony o udział w ataku, w którym zginęło 100 osób. Mu samemu przypisano 
odpowiedzialność za śmierć 23 ludzi. Pope spędziwszy w indonezyjskim więzieniu (areszcie 
domowym) cztery lata i dwa miesiące (18 maj 1958 – 2 lipiec 1962) został uwolniony po osobistym 
stawiennictwie Roberta F. Kennedy’ego, ówczesnego prokuratora generalnego USA. Za kwestię 
niewątpliwie cięższej wagi Pope pozostawał za indonezyjskimi kratkami krócej niż Jakób Skrzypski, 
który podróżował po Papui Zachodniej rozmawiając z handlarzami, nauczycielami, działaczami praw 
człowieka, działaczami politycznymi, osobami duchownymi i ludźmi kultury. Fakt ten wciąż nie 
przedarł się do świadomości, nie tylko obywateli Polski, ale i tych, którzy reprezentowali Polskę na 
scenie międzynarodowej.  
 
Najlepszym tego przykładem jest niedawny wpis Ryszarda Czarneckiego, wieloletniego posła i 
europarlamentarzysty, który w czasie gdy zbliżał się Szczyt G20 w Dżakarcie pisał, że Polak 
„zaangażował się w ruch niepodległościowy na wyspie Papua, którego celem było oderwanie tego 
terytorium od Indonezji”, a indonezyjskie „władze przedstawiają obciążające go maile, w których miał 
obiecywać zakup broni dla irredenty”. W takich oświadczeniach brak refleksji, za to wyraźnie 
pobrzmiewa stare echo propagandowych publikacji indonezyjskich z września 2018 roku (Kumparan, 
DetikNews, Antara etc.), tłumaczonych na cały świat i podawanych przez agencje prasowe jako 
obiektywne noty prasowe. 
 
Gdy więc Indonezyjczycy wysyłają do Polski kolejnych studentów, lokują grupy pracowników 
tymczasowych, otwierają bezpośrednie połączenia lotnicze Dżakarta-Warszawa, a indonezyjscy 
dyplomaci próbują podważać prawomocność legalnych demonstracji oglądanych z okien budynku 
Ambasady Indonezji w Warszawie. Ba! A nawet grożą konsekwencjami samym demonstrantom za to, 
że ważą się urządzać zgromadzenia w tym miejscu, to odmiennie, polscy dyplomaci i przedstawiciele, 
pozostając w zawstydzającym, mało olimpijskim parterze, zachowują wyraźnie asymetryczną uległość 
w relacjach z władzami w Dżakarcie. 
 
 
 



 58 

STRONY W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH POŚWIĘCONE SKRZYPSKIEMU 
 
1. Wolność dla Jakuba Skrzypskiego. Demonstracja pod Ambasadą 
Indonezji, https://www.facebook.com/profile.php?id=100067053321727 
 
2. Pomoc prawna dla Jakuba Skrzypskiego uwięzionego w 
Indonezji, https://www.facebook.com/profile.php?id=100081503595396 
 
 
 

 
 
Allen Lawrence Pope spędziwszy w indonezyjskim więzieniu (areszcie domowym) cztery lata i dwa 
miesiące (18 maj 1958 – 2 lipiec 1962) został uwolniony po osobistym stawiennictwie Roberta F. 
Kennedy’ego, ówczesnego prokuratora generalnego USA. Za kwestię niewątpliwie cięższej wagi 
Pope pozostawał za indonezyjskimi kratkami krócej niż Jakób Skrzypski, który podróżował po Papui 
Zachodniej rozmawiając z handlarzami, nauczycielami, działaczami praw człowieka, działaczami 
politycznymi, osobami duchownymi i ludźmi kultury. Fakt ten wciąż nie przedarł się do 
świadomości, nie tylko obywateli Polski, ale i tych, którzy reprezentowali Polskę na scenie 
międzynarodowej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100067053321727
https://www.facebook.com/profile.php?id=100081503595396
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Malvin Yobee, Ambrosius Fransiskus Elopere, Devio Bastian Tekege, Yosep Ernesto Matuan, 
Maximus Simon Petrus You, Luis Kitok Uropmabin, Malvin Fernando Waine i Zode Hilapok (na 
zdjęciu) trafili do więzienia Abepura po tym jak zostali aresztowani przez indonezyjską policję i 
oskarżeni o zdradę stanu. Wszyscy spędzili w indonezyjskim więzieniu 10 miesięcy, za wyjątkiem 
Zode Hilapoka, który odszedł na zawsze. 
 

 
 

Eurico Guterres, przywódca proindonezyjskiej milicji w Timorze Wschodnim  oraz wysocy, 
indonezyjscy urzędnicy wojskowi odpowiedzialni za popełnione przez niego okrucieństwa, w tym 
Wiranto i Prabowo Subianto, nadal cieszą się bezkarnością, zajmując eksponowane stanowiska 
polityczne. 
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Atis Tini, Leman Nirigi, Arnold Lokbere, Irian Nirigi, obrazowe zdjęcie ukazujące czterech 
mieszkańców z regionu Nduga, zamordowanych, okaleczonych i okradzionych przez 
funkcjonariuszy indonezyjskiej armii i współpracujących z nimi cywilów. 
 

 
 
Dowódca indonezyjskiej armii, generał Andik Perkata był gościem Ambasador Australii w Indonezji, 
Penny Williams. Bliska współpraca strony australijskiej z indonezyjską machiną wojskową w 
kontekście łamania praw człowieka w Papui Zachodniej od kilkunastu lat wzbudza kontrowersje i 
wywołuje krytykę. 
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EKOLOGIA 
 
Benny Wenda jako Prezydent Tymczasowy ULMWP, stojący na czele Rządu Tymczasowego ULMWP 
(Pemerintah Sementara) przedstawił wizję niepodległej Papui Zachodniej jako pierwszego na świecie 
ekologicznego państwa (Green State Vision/Negara Hijau). W jego wizji olbrzymią rolę odgrywa 
integralna i sakralna więź jego ludu z naturą (Alam Papua), w związku z tym polityczna reprezentacja 
kraju nie mogłaby składać się z partii politycznych w rozumieniu społeczeństw zachodnich. Dla niego 
najważniejsze elementy reprezentowania muszą wynikać z melanezyjskiego rozumienia świata, 
człowieka, kultury i obyczajów (Budaya dan Adat Melanesia). Zamiast partii politycznych mielibyśmy 
reprezentacje poszczególnych grup etnicznych (suku bangsa), i klanów w ich obrębie (klen dan 
marga), reprezentację kobiet, mężczyzn, dzieci, reprezentację przywódców religijnych i plemiennych 
oraz Natury. 
 
Prezentacja programu „Zielonej Wizji Państwa” dokonana premierowo w 2021 roku w szkockim 
mieście Glasgow wywołała oburzenie i zaniepokojenie indonezyjskich dyplomatów w Wielkiej 
Brytanii. Stanowi również wyzwanie dla społeczności międzynarodowej i międzynarodowych 
gremiów, które kwestie środowiskowe uczyniły w ostatnich latach kołem zamachowym globalnych, 
programów politycznych.  
 
 

MANIFEST DLA MIĘDZYNARODOWYCH OBROŃCÓW LAS DESZCZOWYCH 
 
Obszerna część manifestu opublikowanego przez Benny’ego Wendę, Julie Wark i Jeana Wyllysa przy 
okazji Szczytu Klimatycznego w Egipcie w 2022 roku. 
 
DLACZEGO MANIFEST? 
 
W okropnym stanie, w jakim jest teraz, planeta Ziemia krzyczy o ruch od małych do dużych, lecz nie w 
zazwyczaj rozumianym sensie, który sprowadza się do błagania dużego (=potężnego) przez małego o 
pomoc, ponieważ wielkie mocarstwa są zdeterminowane, by pogorszyć sytuację. Mamy na myśli coś 
wielkiego, co dotyczy wszystkich, którzy zjednoczą się by naprawić tę katastrofę: rdzenne 
społeczności lasów deszczowych, tonące wyspy takie jak Tuvalu, kraje okupowane takie jak Papua 
Zachodnia, oraz miliony ludzi młodych i starych, którzy podzielają te same obawy. Ta planeta jest 
nasza, a „nasza” obejmuje wszystkie gatunki. To nie prywatna własność mocarstw, które ją pustoszą 
za pomocą globalnego systemu gospodarczego produkującego „własnych grabarzy”. 
 
Zaczęło się to dawno temu. Dla trwania kapitalizmu, wierzenia łączące ludzi ze zwierzętami, glebą, 
słońcem, gwiazdami, księżycem, morzami, rzekami i skałami musiały zostać zniszczone. Wymagało to 
również separacji ludzi od wykorzystywanych przez nich zwierząt. Dzisiaj pogarda dla zwierząt i ich 
siedlisk stanowi podstawę globalnego systemu, który spowodował kryzys klimatyczny. W swoich 
sterylnych wieżowcach (dosłownie z dala od ziemi), klimatyzowanych biurach ze sztucznymi, 
egzotycznymi roślinami, ludzie podejmujący decyzje o losach planety są jednocześnie najbardziej 
wyobcowanymi od natury i najbardziej odpowiedzialnymi za ataki na przyrodę. W 1932 roku 
jedenastu rozgniewanych, frankofońskich autorów pisało, że przyszłe mocarstwa wiedząc, że „ich dni 
są policzone i widząc zagładę systemu w światowym kryzysie, dążąc do narzucenia własnej tyranii, 
polegają bardziej niż kiedykolwiek na swych tradycyjnych metodach rzezi. To wciąż się dzieje. 
 
GDZIE JEST ROZWIĄZANIE? 
 
Nie jest ono po stronie wielkich mocarstw. Może pochodzić ono od jednego z najbardziej 
potępionych narodów na Ziemi, okupowanego kraju Papui Zachodniej, z „Wizji Zielonego Państwa” 
przedstawionej przez obecny [Tymczasowy rząd], który w deklaracji intencji określił jak „przywrócić, 
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promować oraz utrzymać równowagę i harmonię między istotami ludzkimi i nie-ludzkimi, oparte na 
szacunku wobec wszystkich istot i wzajemności”. Naród Zachodnich Papuasów, w okropnych 
okolicznościach po ponad pół wieku indonezyjskiej okupacji wojskowej, brutalnych represjach i 
jawnego ludobójstwa, zdołał nie tylko zorganizować Tymczasowy rząd [w oczekiwaniu na 
niepodległość], ale także przygotować oficjalny plan działania na rzecz „Zaprowadzenia Pokoju z 
Naturą w XXI wieku”, a także „przywrócenia, promowania i utrzymania równowagi oraz harmonii 
między istotami ludzkimi i nie-ludzkimi, w oparciu o wzajemność i szacunek dla wszystkich istot”. 
Jeśli wielkie państwa i instytucje postanowią zignorować tę wizję harmonii, My Lud, musimy nalegać 
na jej wdrożenie. Jeśli jakieś państwo chce dać przykład i dołączyć do tego projektu jako jeden z 
„międzynarodowych partnerów”, to nie powinno być liderem, lecz słuchaczem i uczniem, tak jak 
wszyscy, dającym z siebie wszystko, na miarę własnym możliwości. Ten Manifest jest wezwaniem 
skierowanym do wszystkich ludzi, którzy są systematycznie marginalizowani i ignorowani, ze 
szczególnym uwzględnieniem rdzennych mieszkańców, aby zjednoczyli się w „Rainforest Defenders 
International”. To zaproszenie dla sparaliżowanych miastem ludzi, aby odnaleźli drogę powrotną do 
natury, aby spróbowali nauczyć się żyć jako część natury, a nie jako jej dominator. Z jednej strony 
oznacza to porzucenie nawyków konsumpcyjnych niszczących Ziemię, z drugiej może oznaczać 
bardziej spełnione życie. 
 
PAŃSTWA NIE URATUJĄ LASÓW DESZCZOWYCH 
 
Władza państwowa opiera się na wsparciu i pochodzi od sił korporacyjnych niszczących przyrodę. W 
rozpaczliwej sytuacji, w jakiej znajduje się planeta, najlepsze, co mocarstwa mogą wymyślić to COP 
27 z około 33 449 zarejestrowanymi uczestnikami, głównie mężczyznami, zamkniętymi w Sharm El-
Szejk, turystycznym kurorcie nad Morzem Czerwonym. Egipt ma przynajmniej 65 000 więźniów 
politycznych a Sharm El-Szejk jest mocno nadzorowane poprzez agresywną inwigilację uczestników w 
ramach systemu, który sami stworzyli. Jeżeli szczyt COP 26 wyrzucił do atmosfery około 100 000 ton 
metrycznych CO2, to ten z pewnością okaże się większy i lepszy. 
 
Zwykłe podejście do tak delikatnego, kluczowego zadania, jakim jest ratowanie lasów deszczowych – 
które jest uznawane przez naukowców za niezbędne dla ocalenia planety – brzmi „im większe, tym 
lepsze”. Takie myślenie jest nęcące. Na początku zastanawialiśmy się, czy sojusz rdzennych 
mieszkańców krajów z trzech największych lasów deszczowych (Brazylia, Kongo i Papua Zachodnia), 
reprezentujących i obejmujących wszystkie lasy deszczowe świata, może być dobrym rozwiązaniem. 
Jednakże po raz kolejny wielka dyplomacja położyła kres takim marzeniom wraz ogłoszeniem sojuszu 
między Brazylią, Indonezją i Kongo, który zamierzają nazwać „OPEC dla lasów deszczowych” (OPEC 
for Rainforests). Tu chodzi o interesy państwa, podczas gdy właśnie teraz musimy słuchać głosów 
obrońców lasów deszczowych, którzy od dawna są ignorowani, marginalizowani, uciszani i 
mordowani. 
 
INTERESY PAŃSTWA 
 
Czym więc są lasy deszczowe Indonezji dla tego sojuszu? Bezkrytycznie powtarzana historia przez 
„wybitnych dziennikarzy” zajmujących się ochroną środowiska na łamach „The Guardian” i w innych 
miejscach, głosi, że te trzy kraje są „domem Amazonki, dorzecza Konga oraz lasów Borneo i Sumatry”. 
Co? A co z Papuą Zachodnią? Jeżeli Indonezja usunęła Papuę Zachodnią z tego projektu, to nie 
dlatego, że żałowała i uznała, że jej okupacja jest nielegalna w świetle prawa międzynarodowego i że 
w końcu przyzna jej niepodległość. To raczej prezydent Joko Widodo desperacko chce ukryć ponad 
50-letnią, brutalną wojnę jego kraju z rdzenną ludnością Papui Zachodniej, najdłuższą okupację 
wojskową na świecie. To wynik fikcyjnego referendum nadzorowanego przez ONZ, po którym 
Zgromadzenie Ogólne ONZ formalnie „odnotowało”, że nie reprezentuje woli ludu, ale ponad 
wszystko uznaje suwerenność Indonezji, a następnie zatuszowało morderstwo (od lat 1960.) do 
dziesięciu procent populacji [Papui Zachodniej]. Nie możemy wiedzieć, ilu zginęło, ponieważ 
dokładne spisy ludności nie leżą w interesie Indonezji. Poza tym, były szef indonezyjskiej agencji 
wywiadowczej ([Hendropriyono], 6 stycznia 2021 roku opowiedział się za przymusowym usunięciem z 
ojczyzny dwóch milionów Zachodnich Papuasów i zastąpieniem ich Indonezyjczykami. 
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PROBLEM SYSTEMU GLOBALNEGO 
 
To nie tylko Indonezja. Jej sojusznicy, Stany Zjednoczone, rządy europejskie, Australia i tak dalej, są 
współwinni milczenia na temat ludobójstwa i pomocy w jego ukryciu. Wszyscy kręcą się wokół 
Indonezji, która odgrywa wzrastającą rolę w sprawach globalnych, częściowo ze względu na swoje 
strategiczne położenie na przecięciu Oceanu Spokojnego, Cieśniny Malakka i Oceanu Indyjskiego. 
Ponad połowa światowej żeglugi przepływa przez wody Indonezji, włączając w to amerykańskie 
okręty podwodne (zdolne do ataku nuklearnego), w niebezpiecznie zaciekłym starciu z Chinami. W 
rzeczywistości każdy kraj, który dołączy do koalicji z Indonezją w celu ochrony lasów deszczowych (z 
wyjątkiem Papui Zachodniej), chcąc nie chcąc, będzie również współodpowiedzialny za tuszowanie 
tego wszystkiego na arenie międzynarodowej. 
 
Z pewnością „globalny system” musi obejmować wszystkich. Słowo „system globalny” zwykle jednak 
odnosi się do G8 lub G20. Nie odnosi się do nas, Ludu. Jedno jest pewne: lasy deszczowe i wszystkie 
żyjące w nich gatunki nie będą chronione, jeśli prawa człowieka ich rdzennych mieszkańców – 5% 
światowej populacji dbającej o 85% różnorodności biologicznej – nie zostaną uwzględnione w 
projekcie ratowania lasów deszczowych. Prawa człowieka rdzennych mieszkańców lasów 
deszczowych są kluczowe dla wszystkich innych, ponieważ kryzys klimatyczny wszędzie sprzyja 
wzrostowi „neofaszyzmu”. Tak więc to oni muszą kierować projektem. 
 
UMOWY PAŃSTWOWE TEGO NIE ZAŁATWIĄ 
 
W Brazylii prezydent elekt Inacio Lula da Silva obiecał chronić Amazonię, a prezydenci Kolumbii i 
Wenezueli, Gustavo Petro i Nicolas Maduro wraz z prezydentem Surinamu, Chanem Santokhim, 
wystosowali wezwanie do zawarcia szerokiego sojuszu na rzecz lasów deszczowych mającego 
obejmować Brazylię. Jednakże Petro zdaje sobie sprawę, że podziemne rezerwy węglowodorów w 
Amazonii, począwszy od Wenezueli, mogą przeszkodzić w realizacji tego planu. Harol Rincon 
Ipuchima z ludu Maguta, przywódca rdzennych mieszkańców Kolumbii, zwraca uwagę na to, że „nie 
tylko Wenezuela, ale także Kolumbia ma wielkie koncerny naftowe na tych terenach. Tak samo Peru, 
Boliwia i Ekwador”. 
 
Rozmowy o kredytach węglowych i rynkach to neoliberalne bzdury. Rządy są częścią systemu 
globalnego, który wszystko niszczy. Jedyna jasność moralna pochodzi od ludzi najbardziej 
poszkodowanych, samych obrońców lasów. Każdy projekt emancypacyjny „musi spojrzeć na 
margines naszego społeczeństwa i zapytać, jak traktujemy ludzi tam się znajdujących”. Jeżeli ochrona 
i nadzieja dla lasów deszczowych nie jest projektem emancypacyjnym, będzie to tylko katastrofalna 
farsa. Projekt emancypacyjny z definicji musi uwzględniać prawa człowieka. Niemal wszyscy ludzie 
pragną w swoim życiu trzech podstawowych zasad praw człowieka: wolności, sprawiedliwości i 
godności. Najlepiej rozumieją to ci, którzy boleśnie cierpią z powodu ich nieobecności. 
 
NOWA WIZJA (ZIELONE PAŃSTWO) 
 
Tylko jeden kraj na świecie przewiduje, że stanie się prawdziwie zielonym państwem, szanującym 
wszystkie prawa człowieka i prawa innych gatunków. Kraj ten jest całkowicie poza systemem 
międzynarodowym (z wyjątkiem wspieranej przez społeczność międzynarodową okupacji 
wojskowej): to Papua Zachodnia. 
 
„Jak określono w naszej Tymczasowej Konstytucji, przyszła republika Papui Zachodniej, będzie 
pierwszym na świecie zielonym państwem i latarnią morską praw człowieka”. Wizja ta opiera się na 
trzech głównych filarach: ochronie środowiska i ochronie społecznej, tradycyjnej opiece i 
demokratycznym zarządzaniu, przewiduje uznanie ekobójstwa za poważne przestępstwo, zapowiada 
przywrócenie prawa zarządzania zasobami naturalnymi rdzennym rządom, następnie połączenie 
zachodnich norm demokratycznych z rdzennymi systemami władzy, a także nakłada na wszystkie 
firmy prowadzące eksploatację surowców naturalnych przestrzeganie międzynarodowych norm 
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środowiskowych. „Zielona Wizja Państwa – Green State Vision” to prawdziwie emancypacyjny 
projekt. 
 
Jako pierwszy projekt (tymczasowego rządu) tego rodzaju, jest to również projekt, który rozumie lasy 
deszczowe niejako z pierwszej ręki, ponieważ został napisany przez rdzennych mieszkańców, którzy 
wiedzą, z własnego doświadczenia jako obrońcy natury, co należy uczynić, żeby zapewnić ochronę 
lasom deszczowym. 
 
RDZENNA WIEDZA 
 
Ogromną przeszkodą w zrozumieniu przez mieszkańców Zachodu, w jaki sposób rdzenni mieszkańcy 
doświadczają swoich habitatów w lasach deszczowych, źródeł własnego utrzymania, to fakt tego, iż 
ich żywność jest oddzielona od życia społecznego. Odkażona, opakowana w folię, zmanipulowana 
genetycznie, przewożona ciężarówkami z całego świata do supermarketów, gdzie stoisz w kolejce 
według numerów, a kasjer ledwie co ma czas, by spojrzeć w górę, by się przywitać. Tymczasem 
społeczności lasów deszczowych są zorganizowane wokół rybołówstwa, polowań, zbieractwa i 
sadzenia. Środowisko jest niezbędne dla ich zdrowia, więc rozumieją i kochają je, dbając o nie. Ludzka 
natura jest częścią tego kosmosu, a kosmos jest częścią ludzkiej natury, języka i kultury. Pozostają 
nierozłączni. Rdzenni mieszkańcy znają lasy deszczowe, ponieważ są ich częścią. 
 
Oczywiście wiedza rdzennych mieszkańców nie jest jednorodna. W poszczególnych lasach 
deszczowych na świecie ludzie wchodzą w interakcje ze swoim środowiskiem na historycznie 
zróżnicowane sposoby, co oznacza, że należy unikać ogólnych, szybkich rozwiązań i należy poświęcić 
odpowiednią uwagę poszczególnym ekosystemom, które z kolei przyniosą korzyści różnorodności 
biologicznej. Jednakowoż dzięki swoim solidnym, ogólnym zasadom „Zielona Wizja Państwa” może 
służyć jako dokument założycielski „Rainforest Defenders International”, jednocześnie zajmując się 
na poziomie ogólnym, międzynarodowym kwestią ekobójstwa (i związanego z nim ludobójstwa). 
 
ZMIANA SYSTEMU 
 
Ratowanie lasów deszczowych nie nastąpi w tym systemie. Małe narody i małe stworzenia są 
pomijane prawie zawsze. Na przykład owady, ostoja ekosystemów i źródło pożywienia dla zwierząt i 
ptaków, znikają w dramatycznym tempie, co ostatecznie doprowadzi do załamania się łańcuchów 
pokarmowych i wyginięcia dużych gatunków. Od 1997 roku przywódcy Tuvalu błagają oficjalnie o 
pomoc, gdy ich mały kraj tonie. W 2022 roku premier Kausea Natano raz jeszcze podkreślił, że „jeśli 
możemy ocalić nasze wyspy, możemy ocalić świat”. Zmiana musi wynikać z buntu przeciwko 
systemowi. 
 
Na Zachodzie ludzie są niestety odizolowani od siebie, lecz nadal możemy korzystać z mediów 
społecznościowych. Gdyby każdy, kto czyta ten manifest, wysłał go do 50 swoich kontaktów 
wystarczyłoby powtórzyć ten proces czterokrotnie tak by po 50 x 50 x 50 x 50, w końcu dotarł on do 6 
250 000 osób. Co mogłaby uczynić potencjalnie tak wykładniczo rosnące kręgi ludzi? Mogą 
bojkotować zanieczyszczający przemysł; mogą zaangażować się w obywatelskie nieposłuszeństwa, 
mogą pikietować i strajkować; rozpocząć kampanie graffiti, zwłaszcza wśród młodych ludzi, malując 
wszędzie dzieła sztuki, potępiając rządy na murach i budynkach; blokować drogi; udzielać pomocy 
prawnej; przeszkadzać parlamentarzystom; demonstrować; okupować; mogą naciskać na rady 
miejskie by wdrażały własne wersje „Zielonej Wizji Państwa” etc. 
 
O AUTORACH 
 
Benny Wenda – Tymczasowy Prezydent Papui Zachodniej. Jeden z inicjatorów Green State Vision 
Jean Willys – Brazylijski wykładowca, dziennikarz i polityk. 
Julie Wark – tłumaczka, pisarka i działaczka na rzecz praw człowieka. 
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NOKEN ZASTĘPUJE PLASTIKOWE TORBY, UWALNIA OD ŚMIECI 

 
Głos prezentujący światu Noken (Agidya’dokii) pojawił się w momencie, gdy planeta zmaga się z 
groźbą całkowitego zaśmiecenia plastikowymi odpadami. Data 3 lipca jest celebrowana jako 
Światowy Dzień bez Plastiku (International Plastic Bag Free Day). Świadomość społeczna związana z 
masowym użyciem plastikowych toreb nie jest jeszcze dostateczna, podczas gdy zagrożenie 
konsekwencjami globalnego zaśmiecenia rośnie. Indonezja jest jednym z krajów, będących w tym 
zakresie w niechlubnej czołówce. 
 

 
Autor: Titus Pekei 

 
Według danych Stowarzyszenia Indonezyjskich Producentów Plastiku (Asosiasi Industri Plastik 
Indonesia – INAPLAS) oraz Głównego Urzędu Statystycznego (Badan Pusat Statisik -BPS) Indonesia 
osiągnęła już wskaźnik 64 miliony ton odpadów rocznie. Pamiętajmy, że plastik potrzebuje tysiące lat, 
aby ulec rozkładowi. 
 
W ramach kampanii podnoszącej świadomość, służącej zapobieganiu narastającemu problemowi 
zaśmiecenia planety, tradycyjne torby Noken zostały przedstawione UNESCO, jako pewnego rodzaju 
remedium zapobiegawcze. Zabiegi o uznanie toreb Noken przez UNESCO za dziedzictwo kultury oraz 
formę rozwiązania problemu zanieczyszczenia planety, w trosce o jej przyszłość, rozpoczęły się 4 
grudnia 2012 roku w Paryżu, gdzie UNESCO ma swą siedzibę. Tam też przedstawiłem kilka punktów, 
dotyczących wielkiej odpowiedzialności, powiązanych z ochroną dziedzictwa kulturowego, w ramach 
niematerialnego dziedzictwa ludzkości, zgodnie z Konwencją UNESCO z 2003 roku. 
 
Rozpocząłem wielką pracę w listopadzie 2008 roku. Nie była ona oddzielona od moich studiów w 
ramach Programu Studiów w Dziedzinie Nauk Przyrodniczych (Program Studi Kajian Ilmu 
Lingkungan), związanej z moimi studiami podyplomowymi (Pascasarjana Universitas Indonesia), jakie 
ukończyłem w roku 2006. Obiektem mojej pracy było zarządzanie i przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego, lokalizacja źródeł zanieczyszczenia, pochodzących z działalności spółki PT 
Newmant w Minahasie, w Pólnocnym Sulawesi (tytuł pracy: „Pengelolaan Hukum Lingkungan Hidup, 
Studi Lokasi Pencemaran PT Newmont Minahasa Sulawesi Utara”). Od 3 lutego 2007 jestem 
członkiem Stowarzyszenia Indonezyjskich Intelektualistów-Ekologów (Perwaku-Perhimpunan 
Cendekia Lingkungan Indonesia). 
 
Chociaż wezwanie do zaprzestania wyrzucania plastiku w ramach kampanii„Światowego Dnia bez 
Plastiku wydaje się czymś, co ma charakter formalny, to w gruncie rzeczy skrywa autentyczną 
esencję, bowiem śmieci jakie krążą w środowisku długo będą oddziaływały negatywnie w przyszłości. 

https://wolnemedia.net/noken-zastepuje-plastikowe-torby-uwalnia-od-smieci/
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Całkowicie się zgadzam i moje poglądy są spójne z wytycznymi władz Prowincji Papua i Papua 
Zachodnia, aby kontynuować tą ideę nie tylko w ten dzień. Należy nosić i używać torby Noken oraz 
nie rozrzucać plastikowych śmieci. Noken jest bowiem doskonałym narzędziem zastępującym 
plastikowe reklamówki. 
 
Dla Papuasów Noken jest tożsamy z narodem Papui. Takie przekonanie panuje we wszystkich 
regencjach, miastach i w prowincjach: Papua i Papua Zachodnia. W czasie wdrażania Programu 
Nowych Regionów Autonomicznych (DOB Daerah Otonomi Baru) problem nadmiernego używania 
plastikowych torebek zwielokrotnił się, a nawet doprowadził do wyparcia Noken. Dużą rolę na realia 
życia ma tu trwający konflikt pomiędzy Armią Narodowego Wyzwolenia Papui Zachodniej (TPN-PB) a 
zintegrowanymi siłami indonezyjskiego wojska i policji (TNI/Polri). Towarzyszy mu wzrost przypadków 
łamania praw człowieka. Niestety lokalne władze administracyjne nie poświęcają rozwiązaniu 
naszych problemów należytej uwagi, lecz kontentują się zaproszeniami i apanażami ze strony władz 
centralnych w Dżakarcie. One z kolei nie czują się obciążone coraz to nowymi problemami z jakimi 
zmagają się prowincje Papua i Papua Zachodnia. 
 
W dziedzinie dążenia do zmniejszenia intensywności użycia toreb plastikowych dobrze byłoby, aby 
władze towarzyszyły nam w naszych wysiłkach i należycie nas wspomagały. Noken jest przyjazny 
środowisku i znakomicie zastępuje plastikowe torby. Człowiekiem, który go używa i propaguje jest 
Benhur Tomi Moro, dawny burmistrz Jayapury. 
 
To on jako pierwszy pewnego poniedziałku podczas apelu Społecznej Służby Cywilnej Kraju (Aparatur 
Sipil Negara- ASN) miasta Jayapura pojawił się z Noken w studiu RR Jayapura. Powiedział wtedy, że 
oto właśnie UNESCO wpisało Noken do rejestru światowego dziedzictwa kultury; podkreślił, że Noken 
można używać jako „kosza na śmieci”, unikając bezrozumnego porzucania odpadów plastikowych, 
które niezwykle trudno ulegają rozkładowi. Noken jako wielofunkcyjny przedmiot podważa 
dominującą pozycję foliowych torebek jednorazowego użytku, stanowiących wielki problem w Papui. 
Rozpocznijmy więc od zaraz, tak aby plastiku w naszym otoczeniu było coraz mniej. Kampania na 
rzecz używania Noken musi być stale kontynuowana. Dzięki temu nasze otoczenie się zmieni w 
następnych latach, a wtedy zobaczymy, że te przemiany są na naszą korzyść. W całej Indonezji 
rozmiary problemu zaśmiecenia plastikiem przybrały kolosalne formy. 
 
Stosowanie Noken jako zamiennika plastikowych toreb jest niezwykle ważne, bowiem przyczynia się 
do zachowania natury, będącej naszym dziedzictwem. W ten sposób unikniemy zmierzenia się z 
konsekwencjami lekceważenia problemu zaśmiecenia plastikiem na ziemi naszych przodków. 
Od momentu, gdy Noken został wpisany na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO nie można już 
rozpatrywać tego zjawiska, jako oddzielnego od światowej kultury. Noken znalazł się na tej liście, 
ponieważ stanowi element realiów życia społeczności rzemieślników, pochodzących z 250 plemion, 
będących spadkobiercami dziedzictwa przodków. Nie stało się to więc z polecenia władz centralnych, 
czy regionalnych. Nie stało się to poprzez zabiegi przebiegłych kierowników działu technicznego, ale 
w imieniu rzemieślników z siedmiu tradycyjnych obszarów plemiennych (tujuh wilajah adat), na jakie 
podzielona jest Papua Zachodnia. 
 
Nominacja Noken jest autentycznym wkładem społeczności papuaskich rzemieślników w globalną 
kulturę. Tutaj nikt nie zabierał głosu w ich imieniu, ani żadni obserwatorzy życia społecznego, ani 
aktywiści, lecz papuaskie kobiety i mężczyźni tworzący Noken, w tym słynne ekskluzywne Noken, 
tworzone z orchidei (Noken Anggrek). 
 
W związku z powyższym prawdziwymi inicjatorami wyniesienia Noken na piedestał są kobiety, 
mężczyźni i dzieci z Papui. Noken uczestniczy i towarzyszy tradycyjnym zgromadzeniom papuaskim, 
chroni i wynosi na czoło twórców rękodzieł kultury, jako budowniczych przyszłości krajów należących 
do UNESCO. 
 
Oto kilka kwestii które powinny być obiektem uwagi w dziedzinie światowej kultury: 
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1. Noken jest obiektem wpisanym na listę niematerialnego dziedzictwa ludzkości. 
 
2. Noken to niejako drugie łono matki, kobiety, Matki Papuaskiej, będącej darem dla kobiet całego 
świata. To łono rodzi, dzięki niemu (jako “darowi serca”) dzieci dorastają, by tworzyć przyszłość. 
 
3. Noken to torba wielofunkcyjna, stworzona z włókna roślinnego, które łatwo ulega biodegradacji. 
Kultywowanie tradycji jej użytkowania pomoże ocalić lasy i środowisko naturalne, dlatego jest to 
unikalny dar od Wyspy Papua dla całego świata. 
 
4. Noken to płuca naszej jedynej, niezastąpionej planety, potrzebne pokoleniom w czasach obecnych, 
jak i tym, które dopiero nadejdą. 
 
5. Noken to niejako “przestrzeń”, “rozciągłość” Nowej Gwinei, która potrzebuje naszej uwagi, aby 
zostać ocalona. 
 
6. Noken to ginące dziedzictwo tradycyjnych społeczności papuaskich. Zgodnie z Konwencją UNESCO 
z 2003 roku to zagrożenie jest niezwykle niepokojące, dlatego też potrzebne jest przekonywanie 
społeczeństwa do zachowywania tego dziedzictwa we wszystkich tradycyjnych obszarach 
plemiennych (Tujuh Wilayah Adat). 
 
7. Noken to dziedzictwo kulturowe posiadające niekwestionowaną wartość, wiele funkcji i wymiarów 
w dziedzinie filozofii i rzemiosła, które zyskało na znaczeniu w kontrze do realizowanej polityki 
kolonialnej. 
 
8. Noken to zbiornik światowego dziedzictwa kulturowego, mającego aprobatę współczesnych 
właścicieli tradycyjnych ziem plemiennych. Czerpanie bogactwa kulturowego, jak i z bogactw 
naturalnych Papui, często odbywa się w sposób nieetyczny i rabunkowy. 
 
9. Noken to niejako wszystkie moce natury, łącznie z potencjałem zamieszkujących go ludów, teraz i 
w przyszłości. 
 
10. Noken to każdy człowiek kultury reprezentujący kulturę tradycyjną, wraz z jej etyką i rzemiosłem, 
stanowiącymi całokształt jego przestrzeni życiowej. 
 
Aktywiści ekologiczni ostrzegają i prowadzą kampanię w ramach “Światowego Dnia bez Plastiku” już 
długo, w celu ograniczenia bezmyślnego używania plastiku. Jest rozsądnym, aby ta kampania była 
nadal kontynuowana. Bezsensowne wyrzucanie plastiku potęguje zanieczyszczenie planety. Ten 
problem jest jak najbardziej aktualny również w Papui. 
 
O AUTORZE 
 
Titus Pekei – pomysłodawca przedłożenia Noken, jako obiektu dziedzictwa ludzkości UNESCO 
protestuje zarówno przeciwko stosowaniu koron z piór rajskiego ptaka (Burung Cenderawasih), a 
także przeciwko wykorzystywaniu tradycyjnych toreb „Noken” jako pamiątek z okazji XX. 
Narodowego Tygodnia Sportu Indonezji (Pekan Olahraga Nasional – PON XX Papua). 
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KULTURA 
 

 
ASTRONOMICZNA WIEDZA ŻEGLARSKIEGO LUDU BIAK 

 
Przez wieki lud Biak zdobywał i opanował wiedzę o położeniu gwiazd i nawigacji. Ta wiedza 
uzupełniała poznanie zdobyte podczas codziennej aktywności w ramach żeglowania, polowania, 
realizacji prac rolnych, czy doświadczenia okresów epidemii lub katastrof naturalnych, jak choćby 
tajfuny. W oczywisty sposób to wszystko znalazło odzwierciedlenie w wierzeniach ludu Biak. 
 
Opanowanie sztuki astronomii i nawigacji dostarczyło potencjału do wzmożonej eksploracji szlaków 
żeglugowych. Dzięki rozwojowi tej umiejętności dokonywał się rozwój kontaktów handlowych na 
poziomie lokalnym i regionalnym, jak również wymiana technologii oraz integracja kultury. Tradycja 
nawigacyjna mieszkańców Biak kompleksowo obejmuje szeroki zakres zagadnień takich jak kierunki 
wiatrów i prądów morskich oraz sieć szlaków żeglugi. Przykładowo często w trakcie rejsów kierowano 
się położeniem Ramankawandi i Sawakai, jak również innych gwiazd. 
 
Dr W.K.H. Failletau de Bryun (1886-1972) napisał: „Astronomiczna wiedza mieszkańców Archipelagu 
Biak jest o wiele większa, niż można by się spodziewać po tak prymitywnych ludziach. Umiejętności 
tamtejszych nawigatorów obejmują znajomość gwiazdozbiorów i ich pozycji na niebie w określonym 
czasie… Mało tego, można rzec, że mamy tu do czynienia ze szczegółową mapą gwiazdozbiorów oraz 
złożonym nazewnictwem, na poziomie przynajmniej tak wysokim, jak ten który jest przedstawiony w 
pismach hinduistycznych z Jawy czy Bali. Być może nawet mamy tu do czynienia z poziomem jeszcze 
wyższym!” (De Bryun 1938 :9). 
 
Mieszkańcy Biak-Numfor w ramach swego tradycyjnego kalendarza lunarno-solarnego posiadają 
nazwy miesięcy; są one składową kalendarza księżycowego. Dotyczą one faz Księżyca (Księżyc w 
języku Biak nosi nazwę „Paik”). Fazy Księżyca odnoszą się (lub stanowią podstawę) do systemu 
datowania, złożonego z 12 lub 13 miesięcy. 
 
Dla mieszkańców Biak-Doreri system ten jest lepiej znany jako system kalendarza lunarnego 
złożonego z 12 miesięcy, tak jak w systemie, którym posługiwali się Arabowie. Ów kalendarz 
księżycowy rozpoczyna się od Paik Erwuri-Purari (miesiąc Styczeń-Grudzień). Erwuri oznacza głowę, a 
Purari to ogon obrazowego przedstawienia węża. Wąż ten jest obrazem konstelacji Romanggwandi. 
Historycy i misjonarze zajmujący się kulturą Biak-Numfor w XIX wieku, tacy jak J.L. Van Hasselt i F.J.F 
Van Hasselt w swej wspólnej pracy opisują nazwy miesięcy księżycowych stosowanych przez ludzi z 
Numfor-Doreri. Przedstawione są one w książce „Noefoorsch-Hollandsch Woordenboek” (1893, str. 
42). 
 
Oto kolejne nazwy miesięcy księżycowych, stosowane w kalendarzu ludu zamieszkującego obszar 
Biak-Numfor-Doreri-Manokwari: 
 
1. Erwuri (Rowuri) — styczeń; 
2. Mandi Marsi) — luty; 
3. Kawempi — marzec; 
4. Sarmuri — kwiecień; 
5. Mansewasi — maj; 
6. Yawi — czerwiec; 
7. Akari — lipiec; 
8. Kokari — sierpień; 
9. Wawamsi — wrzesień; 
10. Mawamya — październik; 
11. Wesi (Wepuri) – listopad; 

https://wolnemedia.net/astronomiczna-wiedza-zeglarskiego-ludu-biak/
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12. Purari — grudzień. 
 
W ramach tego systemu, złożonego z 12 miesięcy, wyróżniane są okresy (Wampasi – Monsum 
Wschodni), oraz Wambarek (Monsun Zachodni). Te dwa okresy są wspominane jako wampasi – 
Wambarek, w skrócie nazywane Pasibarek. W tłumaczeniach poezji (na bahasa Indonesia) ludu Biak 
„Pasibarek” nazywany jest „rokiem” (tahun). Podobnie tłumaczone są analogiczne okresy związane z 
jakimiś zjawiskami (epidemiami, powodziami) w „Biblii”. 
 
W archipelagu Biak-Supriori to datowanie jest jeszcze bardziej zawiłe, ponieważ ma związek z celami 
wyszczególnionymi na początku niniejszego opracowania. Mamy tutaj nazwy wielu miesięcy 
powiązanych z nazwami gwiazdozbiorów oraz rozlicznymi aspektami natury i tradycji ludu Biak. 
System datowania czy też kalendarz złożony z 13 miesięcy jest osadzony na okresach występowania 
różnych zjawisk naturalnych w ramach mijających miesięcy. Mieszkańcy Biak-Supriori posługiwali się 
zarówno systemem złożonym z 12, jak i 13 miesięcy. Kalendarz złożony z 13 miesięcy bierze swój 
początek od miesiąca Nisam (przełom Marca i Kwietnia). 
 
Podobnie na przykład czynią mieszkańcy Izraela rozpoczynają swój kalendarz od miesiąca marca. 
Zgodnie z tym, co podaje De Bryun początek kalendarza wypada na dzień 21 Marca, jednakże data ta 
nie jest ściśle określona. 
 
Poniżej trzy systemy tradycyjnego kalendarza ludu Biak. 
 

 
 
Papuascy nawigatorzy reprezentujący kulturę Biak znają nazwy ponad 21 gwiazdozbiorów i innych 
ciał niebieskich. Udokumentował to dr W.K.H. Failletau de Bryun w swym dziele „Schouten -en 
Padaido –eilanden (Mededelingen Encyclopedisch Bureu 21)”. 
 
Na stronie 20 prezentuje on nazwy gwiazdozbiorów i innych ciał niebieskich w tradycji ludu Biak: 
 
1. Mak Bram (Wenus); 
2. Kum Bendi (Jowisz); 
3. Abiober (Delfin); 
4. Kanggunben (Antares); 
5. Romankwan Beba (Strzelec); 
6. Baki (Koziorożec); 
7. Wambarus Beba (Hydra); 
8. Inggansu lub Inggawon (Pegaz); 
9. Sraiknam (Wielka Niedźwiedzica); 
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10. Maksrai (Lira, Wega); 
11. Apiam (Cefeusz); 
12. Snefer (Kasjopea); 
13. Manserauer (Perseusz); 
14. Wai Besarwan (Orion); 
15. Zurai (Żuraw); 
16. Purai (Paw); 
17. Makansai (Eridanus); 
18. Inkombrof (Aldebaran); 
19. Bagar, Insandi lub Waibaki czy też Makdwer (Plejady); 
20. Makwen (Andromeda). 
 
W pracy De Byuna nie są podane wszystkie nazwy gwiazdozbiorów i ciał niebieskich, jak również nie 
są podane ich funkcje w ramach tego systemu astronomicznego. Na poziomie lingwistycznym te 
nazwy mają odniesienie do zwierząt, części łodzi czy pór roku. Astronomiczna wiedza pomagała 
ludowi Biak w wielu aspektach życia przez wieki. Niestety, w czasach współczesnych ta starożytna 
wiedza „wyblakła” i uległa zapomnieniu. 
 
 

POZNAJMY LUD NGALUM OK Z GWIEZDNYCH GÓR 
 
W poniższym artykule został krótko scharakteryzowany lud Ngalum Ok, który od zamierzchłych 
czasów zamieszkuje centrum wyżynnych obszarów Regencji Gwiezdne Góry (Kabupaten Pegunungan 
Bintang) w Prowincji Papua. Obszar ten jest położony przy samej granicy pomiędzy Zjednoczoną 
Republiką Indonezji (NKRI) a Papuą Nową Gwineą (PNG). Zostanie tu omówione znaczenie nazwy, 
pochodzenie oraz język ludu Ngalum Ok (słowa „Ok” nie należy czytać jako „okej”). 
 
Spośród masy plemion zamieszkujących Papuę w Regencji Gwiezdne Góry żyje 7 grup etnicznych: 
Ngalum, Ketengban, Murop, Lepki, Arintap, Kimki, oraz Yetfa. Posługują się one odrębnymi językami. 
Zgodnie z tradycyjnymi przekazami nazwa” Ngalum Ok” oznacza lokalnych mieszkańców. W ten 
sposób określani są ludzie zamieszkujący wschodnie obszary wyżynne w pobliżu granicy z PNG. 
Można powiedzieć, że obszary przez nich zamieszkane wykraczają poza granicę między Indonezją i 
PNG, ciągnąc się aż po obszary plemienne ludu Telefomin. Na przykład ludzie z Oksob i Oksibil 
określają ludzi z Okbibab jako Ngalum. Ludność z Okbibab również nazywa ludność z Kiwirok jako 
Ngalum. 
 
Jeśli by spojrzeć na mapę Papui całościowo, to można powiedzieć, że tereny ludu Ngalum zaczynają 
się od gór Aplim-Apom (Puncak Mandala) i ciągną się w kierunku wschodnim, aż po obszary 
zamieszane przez Telefominów. Oto są właśnie tradycyjne obszary plemienne ludu Ngalum. Jeśli w 
kierunku zachodnim oddalimy się od gór Aplim-Apom, to natrafimy na przedstawicieli ludu 
Ketengban. Oddalając się na południe spotkamy lud Murop. Na północy ciągną się tereny należące do 
ludów Kimki i Lepki. 
 
Zajmijmy się teraz znaczeniem członu „Ok”. Ma ono swą własną semantykę. Jeśli byśmy 
przetłumaczyli je na bahasa indonesia, to oznacza ono „wodę”. Z natury członkowie ludu Ngalum 
lubią mieszkać nad brzegami rzek lub jezior. W związku z tym nazwa Ngalum Ok oznacza ludzi 
mieszających nad wodą lub poszukujących (zmierzających do) wody. Słowo „Ok” ma tu szerokie 
konotacje filozoficzne, teologiczne, ekologiczne, jak również ekonomiczne (Sitokdana 2016). 
 
NATURA JĘZYKA NGALUM OK 
 
Należy rozumieć, iż język jest narzędziem komunikacji wykorzystującym dźwięk. Bez werbalnej 
komunikacji człowiekowi byłoby trudno realizować proces porozumiewania się z innymi ludźmi. Tak 
jak mieszkańcy Jawy, Kalimantanu, Sulawesi czy Moluków, mieszkańcy Gwiezdnych Gór mają swój 
specyficzny język. 

https://wolnemedia.net/poznajmy-lud-ngalum-ok-z-gwiezdnych-gor/
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Język ludu Ngalum Ok określany jest zwyczajowo „Ngalum Weng” – co oznacza „Język Ngalum”. Jest 
to nazwa ogólna, tak jak bahasa indonesia. W ramach tego języka wyróżniamy 3 dialekty, a 
mianowicie: Okbibab, Oksibil oraz Kiwirok. Odpowiednio na każdym z wymienionych obszarów 
wyróżniamy subdialekty. W ramach unikalnych dialektów w obrębie języka Ngalum obserwujemy 
specyficzne różnice/akcenty, jeśli chodzi o brzmienie i zastosowanie słów. Oto kilka przykładów: 
 
1) Ja przybywam 
Dialekt Obibab: abendir 
Dialekt Oksibil: abendip 
Dialekt Kiwirok: abendi 
 
2) Człowiek 
We wszystkich trzech dialektach: abe 
 
3) Oni przybywają 
Dialekt Obibab: abendip 
Dialekt Oksibil: abendirip 
Dialekt Kiwirok: abendip 
 
4) Pociąć lub zadecydować 
Dialekt Okbibab: sakwon 
Dialekt Oksibil: sakwon 
Dialekt Kiwirok: hakwon 
 
Jak widzimy z powyższych przykładów, są różnice w wymowie i zapisie poszczególnych słów w 
ramach tych dialektów. Pomiędzy dialektami Okbibab i Oksibil widzimy duże podobieństwa, 
natomiast dialekt Kiwirok nieco się różni. Dialekty te zwykle wykorzystują litery „S” i „R”, natomiast w 
dialekcie Kiwirok często wykorzystywana jest litera “H”. W dialekcie Kiwirok zastosowanie liter „S” i 
„R” jest rzadko spotykane. 
 
ROLA WODY W KULTURZE NGALUM OK 
 
Jest rzeczą oczywistą, że człowiek w codziennym życiu jest uzależniony od wody. To samo odnosi się 
właśnie do ludu Ngalum. Dla ludu Ngalum woda jest źródłem życia, jest konieczna dla życia. Woda 
jest konieczna do wzrostu roślin i zwierząt, woda pozwala glebie stawać się żyzną. Woda przynosi 
zmiany, ale i ukojenie, relaks i odprężenie. Związana jest też z wyższymi wartościami, takimi jak 
ocalenie, wytrwałość, świętość bezpieczeństwo i dojrzałość (Sitokdana 2016). 
 
W związku z powyższym potomkowie (dziedzice kultury) ludu Ngalum prezentują charakter związany 
z tymi cechami i wartościami, jakie są wiązane z wodą. Lud Ngalum Ok słynie z pokojowej natury, 
unika konfliktów i napięć z innymi plemionami. Lud Ngalum Ok nie jest skłonny do kontynuowania 
niekończących się wojen i wrogości. Pragną żyć w pokoju z innymi ludźmi, ciesząc się hojnością 
otaczającej natury. 
 
POCHODZENIE LUDU NGALUM OK 
 
Przed chrystianizacją członkowie ludu Ngalum Ok byli przekonani, że od zamierzchłych czasów żyli w 
miejscu jakie zajmują obecnie, przekazując następnym pokoleniom uświęcone tradycje i obyczaje 
(adat-istiadat). Zgodnie z mitami o prapoczątkach, zostali stworzeni przez Atangki, tak jak góry Aplim-
Apom (obecnie nazywane Puncak Mandala), gdzie dokonało się również stworzenie ich protoplastów. 
W związku z powyższym uznają oni góry Aplim-Apom jako miejsce sakralne. Podobne przekonanie o 
górach Aplim-Apom wyrażają inne okoliczne grupy plemienne. 
 
Przodkowie plemienia Ngalum Ok zostali stworzeni przez Atangki. Jeśli byśmy przetłumaczyli słowo 
„Atangki” na bahasa indonesia to ma ono znaczenie takie jak Wszechmocny Stwórca (Sang Maha 
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Pencipta), znany obecnie również jako Allah. Można więc tutaj wyciągnąć wniosek, że lud Ngalum Ok 
nie jest ludnością allotochtoniczną (napływową) na terenie Gwiezdnych Gór (Pegunungan Bintang). 
Są oni ludem rdzennym (masyarakat adat/masyarakat pribumi) w kraju Aplim-Apom 
 
Autor: Imanuel H. Mirim 
 
 

MENTALNOŚĆ I ODWAGA PAPUASKICH GÓRALI 
 
Znamienną cechą papuaskich górali jest odwaga. Ta specyficzna mentalność oparta o tę cechę 
charakteru, stała się czynnikiem definiującym ich tożsamość. Jest ona głęboko zakotwiczona w 
postawie gotowości do walki, zdolności do szybkiego podejmowania decyzji, sprawnego definiowania 
celów priorytetowych dla przetrwania grupy, na zajmowanych przez nią obszarach. Natura tej odwagi 
przejawia się najwyraźniej w sytuacjach kryzysowych. Takim przykładem kryzysu społecznego jest 
wojna. W czasie jej trwania mieszańcy gór śmiało idą naprzód, prąc do konfrontacji z wrogiem. Nawet 
w trakcie walki wręcz współzawodniczą w ilości pojmanych bądź trafionych strzałami wrogów. Kiedy 
wróg najeżdża rodzinne strony, wojownicy nigdy się nie poddają. Stawiają czoła wrogowi, zmierzając 
do pełnego zwycięstwa. 
 
Ten charakter jest odziedziczony po przodkach i jest przekazywany kolejnym pokoleniom. Przejawia 
się to w różnych aspektach życia. Jeśli chodzi o współczesną walkę niepodległościową, to stanowi ona 
współczesną transformację tego dziedzictwa. Doskonale wiemy, że papuascy bojownicy kontynuują 
walkę, nawet gdy są zmuszeni wycofać się w gęstwiny lasu deszczowego. Żyją w nieustannym 
zagrożeniu, ale nie poddają się. Większość członków Armii Narodowego Wyzwolenia Papui 
Zachodniej – Ruchu Wolnej Papui (TPN-PB OPM) wywodzi się z ludów górskich (Dani, Nduga, Lani, 
Moni, Yali, Amungme). To właśnie oni prowadzą w dżungli walkę partyzancką, mając w sercu 
głębokie przekonanie co do jej słuszności, a także przyszłego zwycięstwa. Można by tu wymienić 
Matiasa Wendę, Kelly’ego Kwalika czy Goliatha Tabuniego. Stanowią oni symbol i inspirację dla 
pokoleń potomnych, dorastających w miastach. Są oni przykładem autentycznej wytrwałości i 
waleczności. 
 
Na początku lat 2000 aktywność Toma Beanala, Agusa Allua i ich przyjaciół na II Kongresie Papuaskim 
ukazała oblicze transformacji świadomości w dziedzinie walki niepodległościowej, prowadzonej w 
miastach. Wyraźnie jej wpływ jest widoczny w działalności Komitetu Narodowego Papui Zachodniej 
(KNPB) i Sojuszu Studentów Papuaskich (AMP). Owe cechy przypisane właśnie ludom górskim 
determinują dynamikę działania i organizują sposób funkcjonowania tych grup niepodległościowych. 
Te przymioty określają zdolność do przetrwania i osiągnięcia celu, wyznaczonego przez naród. Tę 
specyficzną postawę mentalną widać wyraźnie nawet u bardzo młodych ludzi, prowadzących walkę o 
niepodległość w przestrzeni wirtualnej, gdzie pokazują, że są w istocie nieustraszonymi wojownikami, 
gotowymi do tego, by kontynuować walkę w przyszłości. 
 
Chociaż Republika Indonezji, posługując się zintegrowanymi oddziałami wojska i policji (TNI/Polri) 
niszczy, aresztuje, torturuje, więzi, a nawet zabija, to młodzi ludzie, poddani tej potężnej presji, nie 
dają się pokonać. Widać wyraźnie tutaj prymat silnej motywacji pokonania wroga i odniesienia 
wielkiego zwycięstwa. Ta potężna siła wypełnia duszę i nadaje wigoru ciału. Płynie jak rzeka, która 
usuwa ze swej drogi wszelkie przeszkody. Oto dusze nieustraszone zostały natchnione wizją 
zwycięstwa! Krew w żyłach i bojowy duch wrą i nic nie jest w stanie tego wrzenia zdusić. 
 
Na przestrzeni międzynarodowej dyplomacji potomkowie ludów koteki urzeczywistniają obecnie tę 
ideę. Znamienitymi przykładami są Benny Wenda oraz Octavianus Mote. Oni są symbolem tej 
gotowości, by powstać do walki i przeć ku zwycięstwu. Duchowa siła, pozwalające wytrwać na polu 
boju, dodaje im również sił fizycznych w tym żmudnym procesie. Wymienieni liderzy stanowią symbol 
buntownika, pioniera, są wspaniałym urzeczywistnieniem wizerunku Papuaskiego Górala. Po 
ukształtowaniu się Zjednoczonego Ruchu Wyzwolenia Papui Zachodniej (ULMWP), naród powierzył 
temu ciału politycznego swe zaufanie i w jego ręce powierzył swój los. Obok Benny’ego Wendy, 

https://wolnemedia.net/mentalnosc-i-odwaga-papuaskich-gorali/
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Octaviausa Mote (Sekretarza Generalnego, oraz Rzecznika ) niezwykle istotna była tu rola trzech 
innych przywódców. Ich aktywność roznieciła w sercach młodych ogień niepodległościowej walki. 
Rozdzielmy ten ogień pomiędzy cały naród, niechaj będzie on jak płynąca rzeka, jak fala tsunami 
taranująca wszystko na swej drodze. W duszach płonie ten ogień i one są oto siedliskiem tej kultury 
odwagi, która gwarantuje wzrost, progres i buduje pozycję, pozwalającą osiągnąć upragnione 
zwycięstwo. 
 
Pozdrowienia dla nieustraszonych bojowników z gór. Dusze wasze są jak rwąca rzeka, głos wasz 
przeszywa przestrzeń niczym grzmot, równający góry, jest jak tsunami powalające wszelkie 
przeszkody na swej drodze. Oto dorośliście już do tego, aby nie dać się pokonać wrogowi i odnieść 
zwycięstwo. Będziecie znani jako Zwycięzcy i tak zostaniecie zapamiętani. 
 
Autor: Ibrahim Peyon 
 
 

DZIEJE PAPUASKICH ALBINOSÓW 
 
Albinizm to rodzaj odmienności genetycznej, polegającej na niedostatku melaniny. Brak tego 
pigmentu manifestuje się poprzez specyficzną  barwę skóry, włosów oraz wygląd twarzy. Osoby 
będące albionosami spotykamy pod każdą szerokością geograficzną. 
 
W Papui mamy olbrzymią różnorodność plemion i również wśród nich spotykamy albinosów. W 
papuaskiej kulturze plemiennej w stosunku do osób reprezentujących albinotyczną odmienność 
genetyczną stosuje się specjalne określenia. Przykładowo na wyspach Biak/Numfor albinotycznych 
mężczyzn określamy jako „Mansamyar”, natomiast kobiety „Binsamyar”. Istnieje wiele opowieści o 
papuaskich albinosach. Często w Papui są oni (niesłusznie) identyfikowani z osobami rasy białej 
(bule). 
 
Istnieje pewien przekaz z północy Wyspy Biak na temat słynnego kamienia Kauri Berik (Czerwony 
Kamień). Podobno jeśli jakiś człowiek postawi na nim stopę, zostanie obdarzony albinotycznym 
potomstwem o włosach w barwie czerwonego kamienia. W roku 2021 w Papui podniosła się wrzawa 
na temat piękna pewnej kobiety. Pochodziła ona z Wyspy Ansus w Archipelagu Yapen i porównywano 
ją z lalką Barbie. W mediach społecznościowych pojawiła się istna obsesja na punkcie jej 
niespotykanej urody manifestująca się poprzez internetowe virale. Imię tej mieszkanki Wyspy Ansus 
to Helena Beroperay. 
 
Ponad 200 lat temu w historycznych źródłach uwieczniono sylwetkę innej albinotycznej kobiety. 
Mowa jest o kobiecie, którą sprowadzono do Ternate (Moluki) w charakterze pracownicy fizycznej. 
Jej historia została przekazana przez Pastora Batavi Josuę van Iperena (1726-1780). W książce 
„Beschrivinge van Eeene Blanke Negerin Uit de Papoesche Einlanden” opisane są jej dzieje. Kobieta 
ta miała na imię „Penau”. Sprzedaną ją Holendrowi w charakterze niewolnicy i następnie wywieziono 
do Ternate, ale niestety nie wiemy z jakiego regionu Papui pochodziła. Istnieją jednak pewne poszlaki 
wskazujące, że być może pochodziła ona z terenów regionu Onin, z regencji Fak-Fak. 
 
Penau przebywała nie tylko na Ternate, bowiem w roku 1779 została wysłana do instytutu 
Bataviaasch Genoosthop van Kunsten en Wetenschappen w celu pobierania nauk. Możliwe, że jest 
ona jedną z nielicznych Papuasek, które odebrały staranne wykształcenie w wieku XVIII. Josua van 
Iperen opisuje również fizyczny wygląd Penau. Jej skóra była biała, a jej kręcone włosy były żółto-
czerwone. Źrenice w gałkach ocznych były barwy niebieskiej. Penau jako pierwsza papuaska 
albinoska została uwieczniona w literaturze holenderskiej. Holenderski instytut Koniklijk Institut voor 
Taal-Lande-en Volkenkunde (KILTU) przechowuje serię zdjęć i nagrań z papuaskimi albinosami, które 
pochodzą z lat 1920,1930 i 1937. Wiele źródeł pisanych dokumentuje inne historie albinotycznych 
Papuasów również dzisiaj. Tak jak wieki temu papuascy albinosi posiadają olbrzymią siłę przyciągania 
uwagi czołowych europejskich historyków, antropologów i etnografów. 
 

https://wolnemedia.net/dzieje-papuaskich-albinosow/
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ODESZLI W 2022 ROKU 
 
 
FILEP KARMA  
 
1 listopad 2022 roku Papuę Zachodnią obudziła wiadomość o tragicznej śmierci Filepa Karmy. Jego 
ciało znaleziono na plaży Base G w dystrykcie Północna Jayapura. „Najważniejsze pytanie brzmi: Jak 
umarł Filep? Wiemy, że utonął podczas nurkowania mimo, że jest wykwalifikowanym nurkiem. 
Wiemy, że w chwili śmierci było z nim czterech Indonezyjczyków, ale nie wiemy czy którykolwiek z 
nich złożył zeznania” – napisał Benny Wenda, Tymczasowy Prezydent Papui Zachodniej z ramienia 
ULMWP, który podkreślił w nocie kondolencyjnej, że F. Karma pełnił funkcję ministra ds. Indonezji i 
Azji w strukturach ULMWP. 
 
Filep Karma, będąc synem urzędnika, który pracował w strukturach państwa indonezyjskiego także 
wstąpił do indonezyjskiej służby biurokratycznej. Jako urzędnik służby cywilnej rychło jednak 
zorientował się w jaki sposób Indonezyjscy notable traktują Papuasów. Zrezygnował z wygodnego 
życia i zaangażował się w walkę o przywrócenie godności Papuasów i prawa do samostanowienia 
Papui Zachodniej.  
 
W 1998 roku Filep Karma zainicjował demonstrację na Wyspie Biak. Kiedy setki Zachodnich 
Papuasów zebrało się pod wieżą ciśnień w lipcu tamtego roku, domagając się niepodległości dla 
Papui Zachodniej po trzech dekadach indonezyjskiej okupacji, spotkali się z niewspółmierną reakcją 
indonezyjskich sił bezpieczeństwa. Żołnierze spadli na obóz demonstrantów o świcie. Rozpoczęła się 
brutalna pacyfikacja: oddano liczne strzały przy wykorzystaniu ostrej amunicji, bito, krępowano i 
torturowano uczestników zgromadzenia i okolicznych mieszkańców. Na lądzie zginęło przynajmniej 
kilkanaście osób, lecz najkrwawsza faza operacji rozpoczęła się w porcie gdzie stłoczono i 
torturowano setki osób. Ponad sto spośród nich załadowano następnie na indonezyjskie okręty 
wojenne i zamordowano na otwartym morzu ciała wrzucając do wody. Przed śmiercią kobiety były 
gwałcone na pokładach statków, ofiarom amputowano kończyny i inne części ciała, niektórych 
związanych wrzucano do wody. 
 
Filep Karma, który przeżył te tragiczne wydarzenia sam został skazany na 6,5 roku więzienia, lecz 
dzięki sprzyjającemu klimatowi Papuaskiej Wiosny wolność odzyskał już w listopadzie 1999 roku po 
odbyciu niespełna półtora roku kary. Działacz niepodległościowy został aresztowany ponownie w 
2004 roku po tym jak poprowadził pokojową demonstrację podczas, której domagano się 
niepodległości Papui Zachodniej i podniesiono niepodległościową flagę Papui. Zatrzymany przez 
indonezyjskie służby i oskarżony o działalność wywrotową, usłyszał wyrok 15 lat pozbawienia 
wolności. 
 
Filepowi Karmie proponowano wcześniejsze uwolnienie, ale za każdym razem odmawiał, nie chcąc 
opuścić więzienia na drodze specjalnej amnestii. Zamiast tego wzywał indonezyjski rząd aby 
przeprosił Zachodnich Papuasów za przemoc, dyskryminację i morderstwa. Amnesty International 
uznało Karmę za więźnia sumienia, a Organizacja Narodów Zjednoczonych określiła jego zatrzymanie 
i uwięzienie jako „arbitralne”. Jego osoba urosła do rangi symbolu, czego odzwierciedleniem stała się 
nominacja do Pokojowej Nagrody Nobla. Karma pouczał jednak obrońców praw człowieka i działaczy 
niepodległościowych, aby nie poświęcali mu tak wiele uwagi, ponieważ równolegle z nim przebywa w 
więzieniach dziesiątki innych działaczy niepodległościowych, zatrzymanych za poglądy polityczne lub 
realizacje własnych praw obywatelskich. Ostatecznie Filep Karma wyszedł z więzienia 19 listopada 
2015 roku.  
 
Markus Haluk, dyrektor wykonawczy Zjednoczonego Ruchu Wyzwolenia Papui Zachodniej (ULMWP), 
powiedział, że śmierć Filepa jest wielką stratą dla narodu papuaskiego. „Filep Karma był jednym z 
tych, którzy wytrwali w walce o wyzwolenie Papui. Jego życie było poświęcone narodowi i ludowi 
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Papui” – puentował Haluk dodając, że Karma był nawet gotów żyć w więzieniu za walkę o 
niepodległość Papui”. Sebby Sambom, rzecznik Armii Narodowego Wyzwolenia Papui Zachodniej 
(TPN-PB) w wydanym oświadczeniu stwierdził, że „Filep Karma jest jednym z przywódców niezależnej 
Papui. Szanujemy go i uznajemy. Jest postacią, która powinna stanowić przykład oraz wzór do 
naśladowania dla rdzennych Papuasów, a zwłaszcza dla tych, którzy pracują dla rządu Indonezji, jako 
urzędnicy państwowi”. W oczach rzecznika TPN-PB Karma wykazał się odwagą; posiadał serce i duszę 
wspierającą niezależność Papui i gotową dla tej idei wszystko zaryzykować . 
 
Usman Hamid, dyrektor wykonawczy Amnesty International Indonesia, wezwał do przeprowadzenia 
dochodzenia w sprawie śmierci, „ponieważ wielu aktywistów, którzy wypowiadali się na temat Papui, 
stało się do tej pory celem przemocy”. Zbliżone stanowisko przyjął Benny Wenda, Tymczasowy 
Prezydent Papui Zachodniej z ramienia ULMWP, który podniósł wielkie pytanie: „Jak umarł Filep? 
Wiemy, że zginął podczas surfowania, chociaż był doświadczonym nurkiem. […] Wiemy też, że 
Indonezja systematycznie eliminuje Zachodnich Papuasów walczących z indonezyjską okupacją”. 
Wzywając do zachowania dystansu wobec oficjalnych indonezyjskich narracji Benny Wenda opisywał 
Karmę jako „wspaniałego przywódcę”, który dla Zachodnich Papuasów był „odpowiednikiem 
Mahatmy Gandhiego, Nelsona Mandeli i Martina Luthera Kinga”. 
 
Po odnalezieniu ciała Karmy napięcie w Papui Zachodniej rosło z godziny na godzinę. W wielu 
miejscach Jayapury zaczęły formować się marsze piesze oraz kawalkady jednośladów, grupujące ludzi 
chcących uczcić śmierć lidera protestów z 1998 roku. Napięcie było tym bardziej wyczuwalne, że dla 
wielu wciąż wisiało w powietrzu pytanie czy padł on ofiarą nieszczęśliwego wypadku – utonięcia 
podczas nurkowania – czy też zabójstwa politycznego. Przy wszystkich wątpliwościach pojawiających 
się w przestrzeni publicznej głos zabrała Audrey Karma, córka zmarłego, która powiedziała, że jej 
ojciec zmarł w wyniku utonięcia. Kobieta, która była w szpitalu Bhayangkara, rozmawiała z lekarzami i 
miała okazję zapoznać się z sekcją zwłok, powiedziała, że dla niej jest jasne, że ojciec zmarł z powodu 
utonięcia. Wobec tej konkluzji Audrey Karma w wystąpieniu przed budynkiem szpitala zaznaczyła, że 
nie ma powodów, aby wierzyć w jakiekolwiek oszustwa i plotki. Filep zmarł według jej przekonania w  
wyniku „nieszczęśliwego wypadku”, więc jak apelowała „nie ma potrzeby stosowania przemocy i 
generowania problemów, takich jak demonstracje i masowe zgromadzenia”. 
 
Na cmentarz Waena w Jayapurze - Port Numbay odprowadziły Filepa Karmę dziesiątki tysięcy 
Zachodnich Papuasów. Mieszkańcy eskortowali ciało wielkiego przywódcy ruchu 
niepodległościowego Papui Zachodniej do miejsca jego spoczynku. Konwój żałobników poruszał się 
pieszo i pojazdami. Towarzyszyły im flagi niepodległościowe Papui Zachodniej za które Filep Karma 
poświęcił swoje zdrowie, życie i wolność. Wśród mówców żegnających Filepa Karmę znaleźli się m.in. 
jego córka, Markus Haluk oraz Surya Anta Ginting z FRI-West Papua. Indonezyjska policja nie 
zamierzała jednak dawać wytchnienia demonstrantom. Victor Mackbon, lokalny dowódca policyjny 
przeddzień pogrzebu zarzekał się w świetle dziennikarskich fleszy, że „przypomniał demonstrantom, 
że nie powinno być żadnych symboli ani flag niepodległościowych podczas pogrzebu”, a jeśli stanie 
się inaczej podległe mu służby „podejmą rygorystyczne działania”.  
 
LEONIE TANGGAHMA 
 
Na początku października 2022 roku Zachodni Papuasi i zachodniopapuaska diaspora za granicą 
zostali zaskoczeni wiadomością o nagłej śmierci Leonie Tanggahma, zasłużonej działaczce na rzecz 
praw człowieka, prawa i sprawiedliwości, a także uzyskania niepodległości przez Papuę Zachodnią 
Leonie Tanggahma była córką Bernarda Tanggahmy, ministra spraw zagranicznych Republiki Papui 
Zachodniej na wygnaniu, Republiki, która została jednostronnie proklamowana przez Ruch Wolnej 
Papui (OPM) w latach 1960. 
 
Leonie Tanggahma pełniła funkcję oficera łącznikowego organizacji pozarządowej ELSHAM, która 
regularnie reprezentowała sprawy papuaskie na forach ONZ, takich jak Grupa Robocza ds. Rdzennej 
Ludności, Komisja Praw Człowieka (obecnie „Rada Praw Człowieka”), a także w jej podkomisjach. W 
lipcu 2011 roku Papuaska Sieć Pokoju (JDP) wyznaczyła ją na negocjatorkę wraz z pięcioma innymi 
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Papuasami żyjącymi na wygnaniu, by wzięła udział w rozmowach na które rzekomo był wtedy gotowy 
rząd indonezyjski.  
 
W związku z koniecznością utworzenia zjednoczonego frontu politycznego na forach regionalnych i 
międzynarodowych, w grudniu 2014 roku Leonie Tanggahma została powołana na członka komitetu 
wykonawczego Zjednoczonego Ruchu Wyzwolenia Papui Zachodniej (ULMWP). Pełniła tę funkcję 
przez kolejne trzy lata. 
 
O niezwykłych talentach Leonie Tanggahma zaświadcza papuaski prawnik Yan Christian Warinussy, 
który poinformował, że papuaska działaczka zmarła,  w piątek 7 października 2022 roku w 
holenderskiej Hadze. Jego zdaniem L. Tanggahma znała „kilka języków i była w stanie porozumieć się 
z każdym”. „Przed śmiercią natomiast była jedyną Papuaską pracującą w personelu 
Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze” – powiedział. Markus Haluk, dyrektor 
wykonawczy ULMWP w nocie pośmiertnej zaznaczył, że Leonie Tanggahma była wspaniałą 
wojowniczką, wywołującą niesamowite wrażenie z powodu swoich zdolności językowych: „Jesteśmy 
zszokowani wiadomością o Twojej śmierci […] Lud Papuaski za Tobą tęskni”. Kondolencje w imieniu 
Komitetu Narodowego Papui Zachodniej (KNPB) złożył również Ones Suhuniap 
 
JACOB PRAI (1933-2022) 
 
Pod koniec maja 2022 roku w szwedzkim mieście Malmö zmarł Jacob Prai, jeden z pierwszych 
historycznych przywódców Papui Zachodniej, którzy stanęli na czele zbrojnego oporu wobec 
indonezyjskiej okupacji Papui Zachodniej. Jacob Prai od samego początku zderzył się z indonezyjską 
rzeczywistością kolonialną i jako młody student miał wpływ na założenie i rozwój Ruchu Wolnej Papui 
((Organisasi Papua Merdeka – OPM) w 1965 roku. Odpowiadał także za kontakty organizacji ze 
studentami w prowincji Sukarnopura (Jayapura). 
 
W 1971 roku po zawarciu sojuszu z Sethem Y. Rumkoremem, Jacob Prai stał się jednym z kluczowych 
przywódców odpowiedzialnych za sformowanie Armii Narodowego Wyzwolenia Papui Zachodniej 
(TPN-PB) i proklamowanie Republiki Papui Zachodniej (1 VII 1971). Była to bezpośrednia odpowiedź 
na przeprowadzenie przez władze Indonezji oszukańczego Aktu Wolnego Wyboru, w sposób 
bezrefleksyjny zatwierdzonego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.   
 
Chociaż na długi czas drogi Praia i Rumkorema rozeszły się, to oboje wciąż służyli sprawie papuaskiej. 
Jacob Prai był jedną z nielicznych osób, które w dobie krwawych operacji indonezyjskiego wojska w 
górskich rejonach Papui Zachodniej (1976-1978) raportowały światu zewnętrznemu o  
przewidywalnej skali ofiar tych działań. Podobnie jak wielu kluczowych bojowników w tamtym czasie 
Jacob Prai został zmuszony do ucieczki z Papui Zachodniej i kontynuowania działalności za granicą. W 
latach 1985-1998 wraz z Johnem Otto Ondawame sformował jedną z głośniejszych papuaskich grup 
dyplomatycznych za granicą. Sam Prai początkowo zagrożony nawet deportacją z Papui Nowej 
Gwinei do Indonezji, osiadł ostatecznie w Szwecji, skąd próbował oddziaływać na środowisko 
międzynarodowe poprzez biuro Ruchu Wolnej Papui. 
 
Jacob Prai udzielił osobistego poparcia Zjednoczonemu Ruchowi Wyzwolenia Papui Zachodniej 
(ULMWP) jako parasolowej organizacji reprezentującej niepodległościowe aspiracje Papuasów, 
postrzegając ją jako platformę, która może skutecznie kontynuować misję, rozpoczętą przez jego 
pokolenie. W nocie kondolencyjnej po śmierci Praia, Benny Wenda, Tymczasowy Prezydent Papui 
Zachodniej z ramienia ULMWP napisał: „To był dla mnie wielki zaszczyt, że Prai udzielił ULMWP 
własnego błogosławieństwa i powierzył nam realizację misji nad którą pracował przez całe życie. 
Jedność Papui Zachodniej była dla niego bardzo ważna. Poprzez własne oddanie wojskowemu i 
politycznemu wymiarowi naszej walki o wolność, położył podwaliny pod wolną Papuę Zachodnią. […] 
Kiedy opłakujemy jego odejście, pamięć o nim inspiruje nas wszystkich, a w szczególności członków 
Armii Papui Zachodniej (WPA), żyjących tak jak on, jako partyzanci w dżungli. Nowe pokolenia będą 
kontynuowały jego misję: w buszu, miastach, w obozach dla uchodźców, a także na wygnaniu. 
Zachodni Papuasi na całym świecie będą czcili jego pamięć, kontynuując walkę”. 
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JOHANES KAPRIMI JAMBUANI 
 
We wtorek 30 sierpnia 2022 roku zmarł Johanes Kaprimi Jambuani, weteran zachodniopapuaskiego 
ruchu niepodległościowego, znany również jako „pierwszy snajper z Kebab”. Życie i świadectwo J.K. 
Jambuaniego stanowi skałę w której wyryło się doświadczenie wszystkich pokoleń Papuasów, którzy 
przeżyli inwazję i trwającą przez ponad pół wieku indonezyjską okupację Zachodniej Nowej Gwinei. 
Johanes Jambuani w schyłkowym okresie obecności holenderskiej w Papui Zachodniej pełnił funkcję 
inspektora policji (1959-1962) i jako członek papuaskich brygad policji obserwował nadużycia i 
łamanie prawa, jakie towarzyszyły indonezyjskiemu wkroczeniu do Nowej Gwinei. W latach 1965-
1971 wraz z  Permanesem „Ferry” Awomem prowadził konsekwentną walkę o niepodległość z 
indonezyjskimi siłami okupacyjnymi.   
 
Przededniu historycznego ataku na siedzibę indonezyjskiego wojska w Arfai, w regionie Manokwari, 
Jambuani stał na czele oddziału Ruchu Wolnej Papui w dystrykcie Kebar stacjonującego niedaleko 
wioski Injai. To właśnie tam Jambuani miał poprowadzić 28 lipca synchroniczny atak na stanowisko 
indonezyjskich sił bezpieczeństwa. Stało się jednak inaczej. Według lokalnego podania, aktywność 
papuaskich partyzantów w Kebar została zauważona, prawdopodobnie przez miejscowego katechetę 
pochodzenia niepapuaskiego, który próbował za pośrednictwem noty pisemnej poinformować stronę 
indonezyjską o planowanym ataku. Treść pisma powierzonego papuaskim uczniom w niepozornej 
przesyłce, dotarła do miejscowych mieszkańców, którzy uprzedzili partyzantów, że ich obecność 
została zdemaskowana i może być znana siłom okupanta. Ujawnienie delatorskiego donosu zanim 
dotarł on do posterunku indonezyjskiego skłoniło J.K. Jambuaniego i jego towarzyszy do 
przeprowadzenia wcześniejszego ataku niż planowano. 
 
Do pamiętnego ataku na indonezyjski posterunek w Kebar doszło 26 lipca 1965 roku. Oddział OPM 
pod dowództwem Jambuaniego w sile 408 osób (pochodzących z Ajamaru, Karon i Kebar) zaatakował 
od północy. W trakcie uderzenia  zginęło 45 żołnierzy i urzędników indonezyjskich. Wśród poległych 
znalazł się strażnik pocztowy, który padł ofiarą pierwszego, celnego strzału oddanego przez Johanesa 
K. Jambuaniego.  Po serii ataków, włącznie z głównym uderzeniem w Arfai, dystrykt Kebar stał się 
miejscem walki między siłami papuaskimi a indonezyjskimi. W trakcie indonezyjskich operacji 
wojskowych dochodziło do licznych aresztowań, pobić, tortur i arbitralnych egzekucji.  
 
Johanes Kaprimi Jambuani i jego towarzysze złożyli broń w 1971 roku, w momencie kiedy wydawało 
się, że po zatwierdzeniu Aktu Wolnego Wyboru, wszystkie siły na świecie sprzysięgły się przeciwko 
Papui Zachodniej. Indonezyjczycy doceniali operacyjne przygotowanie Jambuaniego i wychodząc z 
założenia, że „lepiej mieć walecznego kazuara we własnym ogrodzie, niż naprzeciw siebie” chętnie 
widzieliby go w służbie mundurowej na rzecz Indonezji. Jambuani odrzucał jednak długoterminowe 
skoligacenie się z administracją okupanta. W 1984 roku on i jego koledzy uczestniczyli w utworzeniu 
grupy taktycznej Sonek 84, dowodzonej przez majora Marthena Luthera Prawara, która miała 
zaatakować i zająć Jayapurę w powstaniu planowanym na 1984 roku. Powstanie zakończyło się 
niepowodzeniem, a sam Jambuani zbiegł do Papui Nowej Gwinei korzystając ze statusu azylanta.  
 
Bojownik z Kebar pozostawał na uchodźctwie w PNG przez kolejne 17 lat. Zdecydował się wrócić do 
swojego rodzinnego miasta w okresie „Papuaskiej Wiosny”, za czasów prezydentury Abdurrahmana 
Wahida, kiedy do Papui powrócili liczni uchodźcy, wspierani przez program Wysokiego Komisarza 
ONZ ds. uchodźców (UNHCR). Jambuani żywił nadzieje, że odwilż charakterystyczna dla czasów 
Papuaskiej Wiosny pozwoli przeorientować dotychczasową walkę, skoncentrowaną na przemocy  na 
tor konstruktywnego dialogu toczonego w atmosferze sprawiedliwości, pokoju i demokracji. 
 
Wiele z tych nadziei okazała się płonna, lecz Jambuani pozostawał aktywny w budowaniu 
świadomości politycznej młodszego pokolenia w Kebar i Manokwari. Kilkukrotnie uczestniczył w 
Forum Rdzennej Ludności w Genewie. Pomimo choroby, poruszający się na wózku inwalidzkim przy 
pomocy asystenta, był obecny także w Nowym Jorku w 2016 roku. Constantinopel Ruhukail, 
zachodniopapuaski działacz społeczny, kulturalny i polityczny, przebywający w Port Moresby, 
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komentując wiadomość o śmierci Johanesa Kaprimiego Jambuaniego powiedział, że był on wspaniałą 
osobą, biegle władającą językiem holenderskim, a ponadto „był snajperem szanowanym przez wroga, 
walczącym w lasach w regionie Ptasiej Głowy, od Kebar do Ayawasi oraz od północnej części 
Sausapor i Amberbaken.  
 
ORIGENES HOKUJOKU 
 
Zmarł bezpośredni świadek złamania prawa międzynarodowego w 1969 roku. 
Jak poinformowali przedstawiciele społeczności zachodniopapuaskiej w Niderlandach zmarł ojciec 
Origenes Hokujoku.  
 
Hokujoku jeszcze w okresie kolonizacji holenderskiej został zauważony jako młody, utalentowany 
człowiek i otrzymał możliwość nauki w Niderlandach. Później w 1969 roku podczas okupacji 
indonezyjskiej Origenes Hokujoku stał się świadkiem oszukańczego "Aktu Wolnego Wyboru" za 
pośrednictwem, którego Indonezyjczycy próbowali uwiarygodnić swoje prawo do rządzenia Papuę 
Zachodnią. 
 
Sam Ori Hokujoku znalazł się wśród 1025 osób, które zostały wybrane przez indonezyjskich 
administratorów na tzw. "elektorów" zgromadzonych w ośmiu różnych lokalizacjach. Ludzie ci zostali 
poddani presji by w kabaretowym zgromadzeniu publicznym zagłosować za włączeniem Papui 
Zachodniej w skład państwa indonezyjskiego. 
 
Origenes Hokujoku, który został wytypowany do udziału w zgromadzeniu w Jayapurze opisał od 
kuchni swoiste pranie mózgu jakim byli przez tygodnie poddawani ludzie mający poprzeć władzę 
indonezyjską. W wywiadzie dla niderlandzkiego Algemeen Dagblad w 1988 roku opowiedział m.in. o 
zaangażowaniu Aliego Murtopo w Akt Wolnego Wyboru:  
 
"Tak jak w przypadku wszystkich innych spotkań, członkowie zgromadzenia spędzili kilka tygodni 
przed tym dniem pod eskortą władz oraz w izolacji od reszty społeczności. Niektórzy członkowie 
zgromadzenia twierdzili, że podczas tego okresu byli zastraszani i korumpowani przez generała 
brygady, Ali Murtopo, dowódcę armii OPSUS (sekcji sił specjalnych). Murtopo został wybrany przez 
prezydenta Suharto, aby udał się do Irianu Zachodniego wraz z zespołem studentów, żołnierzy i 
nauczycieli w celu formalnego oprawienia kampanii „serc i umysłów” i „zapewnienia sukcesu” Aktu. 
Według wielebnego Hokujoku, który był członkiem zgromadzenia w Jayapura, Murtopo ostrzegł ich, 
że Indonezja jest wielką potęgą militarną i nie toleruje różnicy zdań. Jeśli Papuasi chcieliby własnego 
kraju – ironicznie sugerował im – to mogli zapytać Amerykanów o kawałek księżyca. Hokujoku opisał 
też jak Papuasi, wybrani aby przemawiać na spotkaniu, otrzymali dokładne instrukcje na temat tego, 
co mają powiedzieć, po czym zostali zmuszeni przez Indonezyjczyków do wykonania prób swych 
przemówień". 
 
JULIANUS SAPOPIER  
 
Z Niderlandów dotarła smutna informacja o śmierci Julianus Sapiopera. Sapopier należał do 
pokolenia, które było świadkiem „złamania obietnicy” o rychłej niepodległości Papui Zachodniej oraz 
inwazji wojsk indonezyjskich. Począwszy od lat 1960 był zaangażowany w działalność na rzecz 
wolności Papui Zachodniej z odwagą biorąc udział w demonstracjach i podnosząc flagę Papui 
Zachodniej. W 1969 roku został zatrzymany za udział w proteście przeciwko Aktowi Wolnego Wyboru 
(PEPERA). 
 
W połowie lat 1970 dołączył do Ruchu Wolnej Papui (OPM). Zanim Sapioper został zmuszony do 
ucieczki z Papui Zachodniej był aresztowany przez indonezyjskie służby przynajmniej 15 razy. W 
przynajmniej dziewięciu więzieniach Sapioper był torturowany. Indonezyjscy śledczy podczas jednej z 
kaźni wypalili na jego ramieniu flagę Papui Zachodniej za pomocą papierosów i kwasu. 
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YUNUS JONAH  WONDA 
 
Rada Papui Zachodniej będąca organem Tymczasowego Rządu Papui Zachodniej ogłosiła narodowe 
kondolencje narodu Papui Zachodniej i całego melanezyjskiego ludu w Papui Zachodniej ku pamięci 
Yunusa Jonaha Wpndy, zmarłego przewodniczącego Narodowej Rady Wyzwolenia Papui Zachodniej 
(WPNCL). 
 
Yona Wonda zmarł w szpitalu publicznym Dian Harapan w Waena Jayapura, w poniedziałek 10 
października 2022 roku. Słowa szacunku i pamięci dla Yona Wendy wyraził Buchtar Tabuni, 
przewodniczący Rady Papui Zachodniej: "Spoczywaj w pokoju z wojownikami naszego narodu, którzy 
poprzedzili nas w zaświatach".  
 
Głęboki smutek wobec odejścia Yunusa Yonaha Wondy wyraził Daniel Randongkir, jego towarzysz 
broni, który wspomina, że rozpoczął on walkę jeszcze w czasach szkoły średniej. Już w 1989 roku 
zorganizował on uczniów w Abepura do obchodów Proklamacji Republiki Zachodniej Melanezji, a 18 
marca 1996 roku zorganizował on demonstracje domagając się pociągnięcia państwa indonezyjskiego 
do odpowiedzialności za śmierć Thomasa Wanggaia. Na terenie Abepury wybuchły wówczas 
zamieszki, a Yunus Wonda pomógł zorganizować ludzi, którzy chcieli wtedy uciec przed represjami do 
Papui Nowej Gwinei. 
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WYBRANE ŹRÓDŁA TEKSTOWE: 
 
Titus Pekei, "Noken Pengganti Kantong Plastik, Bebaskan Ancaman Sampah"  
https://suarapapua.com/2022/07/07/noken-pengganti-kantong-plastik-bebaskan-ancaman-sampah/ 
 
Wahyu Dwi Anggoro, "Indonesian Military Commander Receives Australian Honour" 
https://www.medcom.id/english/national/ybDDp8mb-indonesian-military-commander-receives-
australian-honour 
 
"Interim President: brutal killing of four West Papuans is a reminder of the reality of Indonesian 
colonialism" 
 
https://www.ulmwp.org/interim-president-brutal-killing-of-four-west-papuans-is-a-reminder-of-the-
reality-of-indonesian-colonialism 
 
"Egianus Kogoya : 4 korban mutilasi di Timika bukan anggota TPNPB" 
https://westpapuanews.org/egianus-kogoya-4-korban-mutilasi-di-timika-bukan-anggota-tpnpb 
 
Nurhadi Sucahyo, "Keluarga Tepis Dugaan Korban Mutilasi Papua Simpatisan TPNPB" 
https://www.voaindonesia.com/a/keluarga-tepis-dugaan-korban-mutilasi-papua-simpatisan-tpnpb-
/6736183.html 
 
"Timika murder: Family of victims search bodies without help from police" https://en.jubi.id/timika-
murder-family-of-victims-search-bodies-without-help-from-police/ 
 
"Tewas dalam Transaksi Senjata, Panglima TPNPB Egianus Kogeya Tolak Akui Korban Mutilasi 
Anggotanya"  
https://www.gatra.com/news-551928-hukum-tewas-dalam-transaksi-senjata-panglima-tpnpb-
egianus-kogeya-tolak-akui-korban-mutilasi-anggotanya.html 
 
"Pengetahuan Astronomi Dan Pelayaran Suku Biak",  
http://www.pustakapapua.com/2021/12/pengetahuan-astronomi-suku-biak.html 
 
"Interim President: Mass displacements occurring in every corner of West Papua"  
https://www.ulmwp.org/interim-president-mass-displacements-occurring-in-every-corner-of-west-
papua 
 
" Jonah Wenda, organisator sejati dan tokoh WPNCL itu telah pergi untuk selamanya"  
https://jubi.id/tanah-papua/2022/jonah-wenda-organisator-sejati-dan-tokoh-wpncl-itu-telah-pergi-
untuk-selamanya/ 
 
“Polski więzień polityczny w Indonezji. Historia kryminalizacji”, https://wolnemedia.net/polski-
wiezien-polityczny-w-indonezji-historia-kryminalizacji/ 
 
"News: Eight countries criticise Indonesian human rights abuses at UPR" 
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Free West Papua Campaign Poland – Kampania na rzecz Niepodległości  Papui Zachodniej w Polsce 
fwpcpoland.wordpress.com 
https://www.facebook.com/fwpcpoland 
fwpcoland@gmail.com 
Telefon: 697082206 
 
Jeżeli chcesz zapytać o cokolwiek, jesteś dziennikarzem, studentem lub pracownikiem naukowym 
poszukującym źródeł informacji, osobą zainteresowaną tematem lub aktywistą: człowiekiem 
pragnącą dołączyć lub wspomóc w jakiś sposób Kampanię na rzecz Niepodległości Papui Zachodniej 
w Polsce to napisz: 
fwpcoland@gmail.com 
 
 
„Krew Papuasów” - powstały w 2009 roku pierwszy serwis publicystyczno-informacyjny poświęcony 
kwestii łamania praw człowieka i okupacji Papui Zachodniej przez administrację Indonezji 
www.krew papuasow.wordpress.com 
 
Free West Papua Campaign - Centrala 
https://www.freewestpapua.org/ 
https://www.facebook.com/freewestpapua 
office@freewestpapua.org 
Telephone: +44 (0) 1865 403 202 
office@freewestpapua.org  
 
Free West Papua Campaign Nederland 
freewestpapua.eu 
https://www.facebook.com/FreeWestPapuaNL 
info@freewestpapua.eu 
 
United Liberation Movement for West Papua 
ULMWP International Secretariat 
Winston Churchill Street, 
1571 Port Vila, Republic of Vanuatu 
https://www.ulmwp.org/ 
https://www.facebook.com/UnitedLiberationMovementforWestPapua 
email: secretariat@ulmwp.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Latarnik Papuaski – Styczeń 2023 
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