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 Пацифичко острво Бугенвил је на историјском, управо окончаном двонедељном
референдуму изгласало одлуку о независности од Папуе Нове Гвинеје. Гласање 250.000
становника било је кључни део мировног споразума из 2001. године којим је окончан
грађански рат у којем је погинуло 20.000 људи.

  

Пошто одлука референдума није обавезујућа, коначна одлука зависи од преговора
влада Бугенвила и Папуе Нове Гвинеје.

  

Представник УН у Папуи Новој Гвинеји, Ђанлука Рампола, рекао је крајем новембра уочи
референдума да су Уједињене нације напорно радиле на томе да гласање буде мирно,
транспарентно, инклузивно и веродостојно.

  

Лондонски "Гардијан" јутрос пише да је више од 180.000 људи Бугенвила, групе острва
700 километара од обале Папуе Нове Гвинеје у Соломонском мору, учествовало на
референдуму.
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Скоро 98 одсто (176.928) гласало је за независност, а мање од два одсто (3.043) гласало
је да остану део Папуе Нове Гвинеје, али са "вец́ом аутономијом". Било је 1.096
неважећих листиц́а.

  

Грађани у месту Буки који су се прошле ноћи окупили да чују резултат који је објавила
председник Комисије за референдум Берти Ахерн, аплаудирали су, певали и радовали
се чему се придружио и председник ток аутономног острвског региона Джон Момис.

  

Постоје бојазни да би влада Папуе Нове Гвинеје, која не жели да изгуби део територије
или да отцепљење постане пример другим покрајинама, могла да укине процес
преговора о томе, а неки посматрачи из Бугенвила процењују да би могла да протекне и
деценија пре проглашења независности.

  

С друге стране, постоје забринутости да би одлагање тог процеса могло изазвати
фрустрацију у Бугенвилу и на крају довести до немира, што би угрозило једва постигнут
мир на острвима.

  

Међутим, председник аутономне владе Бугенвила, Джон Момис, рекао је грађанима да
верује да је премијер Папуе Нове Гвинеје Джејмс Марапе привржен Буганвилу, рекавши
о премијеру: "Интелигентан је, образован је и скроман, спреман да чује".

  

"Сви смо пуни очекивања и наде", рекао је Момис. "Ако радимо заједно, исход ц́е бити
добар и званичан... и што је најважније донеће трајан мир", пренео је "Гардијан".

  

(Бета)
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