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Nr 62 - oktober 2014 

Nyheter från Östtimor, 
Västpapua, Aceh och Indonesien 

Östtimors kontroversiella medielag har av landets appel-
lationsdomstol förklarats bryta mot konstitutionen. 

I juli avböjde president Taur Matan Ruak att under-
teckna den begränsande lagen och bad om ett uttalande 
av appellationsdomstolen huruvida lagen bryter mot 
konstitutionen. 

Den 18 augusti konstaterade appellationsdomstolen 
att ett antal artiklar i medielagen står i motsättning till 
Östtimors konstitution. Lagen återsänds därför till 
parlamentet för ändring eller upphävning. 

Östtimors ledande undersökande journalist Jose Belo 
applåderade domstolens beslut. 

”Domstolen har idag hävdat vår konstitution, som vi 
har kämpat så hårt för. Detta är en seger för Östtimors 
folk”, sade en upprymd Belo idag. ”Regeringen försöker 
att stoppa medias frihet och yttrandefriheten.” 

Belo sade att appellationsdomstolens beslut inte är 
någon överraskning. 

”Från den första dagen sade vi att medielagen bryter 
mot konstitutionen. Det verkar nu som om våra poli-
tiker behöver hjälp av lagstiftarna för att förstå vad 

konstitutionen betyder”, tillade han. 

”Den återvisas nu tillbaka till parlamentet, så vi har 
vunnit slaget, men ännu inte kriget.” 

Belo hyser inga tvivel om att medielagen skapades 
för att begränsa lokala och utländska journalisters rap-
portering om Östtimors plågoris korruption, nepotism 
och ekonomiskt vanstyre. Lagen skulle också begränsa 
vem som skulle kunna kallas journalist i Östtimor bland 
annat genom att kräva att journalister ska ackrediteras 
av ett ”pressråd” och potentiellt hindra utländska jour-
nalister från att rapportera inifrån Östtimor. 

En ledande östtimoresisk jurist sade att presidenten 
fortfarande skulle kunna skriva under lagen, om de 
nödvändiga ändringarna gjordes av parlamentet. 

Premiärminister Xanana Gusmão, som har varit en 
nyckelfigur i framtagendet av lagen, tros vara ilsken 
över att lagen inte har godkänts av domstolen. 

Tommy Pollák 

Källa: Ted McDonnell (http://
www.tedmcdonnell.com/blog/2014/8/
east-timors-media-law-

unconstitutional---court) 

Medielagen bryter mot konstitutionen 
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Redaktören har ordet 
Det indonesiska presidentvalet den 9 juli vanns klart av Jakartas förre 
borgmästare Joko Widodo ("Jokowi"). Han är den förste president som 
väljs utan att ha band med landets militära och ekonomiska toppskikt. 
Han tillträder som president den 20 oktober så det kommer dröja innan 
det går att säga vad maktskiftet betyder. Både Östtimorkommittén och 
Föreningen ett Fritt Papua skrev i somras på ett uttalande från ameri-
kanska East Timor and Indonesia Network inför presidentvalet med krav 
på ökad demokrati. Till innehållet hör också en artikel om Östtimors nya 
medielag, som vi skrev om även i det förra numret, och erbjudandet till 
Indonesiens avgående president Susilo Bambang Yudhoyono om ett 
toppjobb inom FN. 

Gabriel Jonsson 

The Look of Silence 
Den 30 september 1965 övertog militären statsmakten i Indonesien 
genom en mycket blodig statskupp under ledning av general Suharto. Det 
sägs att minst en miljon människor mördades och hundratusentals 
fängslades utan rättegång för att bevisa deras brott. De flesta av fångarna 
sattes i koncentrationsläger och fängelser i mer än tio år. 

The Look of Silence är en ny dansk dokumentärfilm regisserad av 
Joshua Oppenheimer. Filmen är 99 minuter lång och handlar om dem som 
överlevde folkmordet 1965-1966. En familj konfronterar personen som 
mördade deras bröder. Filmen visades på Venedigs filmfestival i somras 
och fick ett jurypris. På webbplatsen metacritic.com (som väger ihop 
många recensioner till Metascore) blev dess Metascore 91 av 100 poäng. 

Grymheterna under den tiden har Joshua Oppenheimer tidigare visat i 
sin film The Act of Killing om hur bödlar mördar sina fångar. Filmen 
visades av Sveriges Television i november 2013. 

I likhet med filmen The Act of Killing är det stor sannolikhet för att 
inte heller The Look of Silence får visas offentligt i det ”demokratiska” 
Indonesien. 

Hendrik Amahorseja 

Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga 
bearbetningar 2.5 Sverige licens. För att se en kopia av denna licens, besök http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/se/ eller skicka ett brev till Creative Commons, 
171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA. 

Material som publiceras i Merdeka & ÖsttimorInformation kan också publiceras i http://
www.globalarkivet.se. 
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Det behövs för att finansiera fortsatt arbete för att upplysa om förhållandena i den av Indonesien annekterade delen av 
Nya Guinea respektive den unga staten Östtimor, som i 24 år fram till 1999 också var annekterad av Indonesien. 

Om Indonesiens förre president 
Erbjuds toppjobb i FN 

Utländska och indonesiska massmedier rapporterar att 
Indonesiens president Susilo Bambang Yudhoyono 
(SBY) har erbjudits ett toppjobb inom FN, men vad han 
ska syssla med har inte sagts. 

Vem är egentligen SBY? Han utexaminerades från 
den indonesiska militärakademin i Magelang 1973 och 
har genomgått militär utbildning på Airborne Ranger i 
Fort Benning i USA, tränat djungelkrigföring i Panama 
och lärt sig anti-tankvapen i Tyskland och Belgien. I 
armén hade han olika befattningar från bataljonschef till 
lärare på militärakademin. 

Efter pensioneringen från armén 200923 bildade han 
det politiska partiet Partai Demokrat (demokratiska par-
tiet). I Abdurahman Wahids (1999-2001) och Megawati 
Sukarnoputris (2001-2004) regeringar hade SBY minis-
terposten för politik och säkerhet. Som minister stödde 
han beväpnade islamister såsom Lakskar Jihad och 
Majelis Mujahiddin Indonesia från Java för att kriga 
mot den kristna befolkningen i den centrala delen av 
Sulawesi och på Moluckerna 1991-2003. Tiotusentals 
människor miste sina liv och hundratusentals blev flyk-
tingar. Hans kommentar angående händelsen finns på 
http://www.youtube.com/watch?v=5L-9HcTb1es. 
Hittills har han inte bett offren om ursäkt för sitt stöd till 
denna krigföring. 

Under hans tid som Indonesiens president, 2004-
2014, växte intoleransen mot religiösa minoriteter. Ett 
exempel är attacken mot Ahmadiyah på västra Java som 
man kan se på http://www.youtube.com/watch?

v=BJbnT9H3D_U. Tre av hans ministrar utfärdade be-
stämmelser, kända som ”surat tiga menteri” (tre minis-
trars brev), enligt vilka kristna är förbjudna att bygga el-
ler ha kyrkor i muslimskt dominerade byar eller stads-
delar. Många kyrkor brändes ned av islamister i olika 
delar av landet. En synagoga i staden Surabaya på ön 
Java demolerades. Angående våld mot minoriteter har 
Human Rights Watch publicerat rapporten http://
www.protectingeducation.org/sites/default/

files/documents/hrw.pdf. 

Den indonesiska regeringen har inte bara underteck-
nat utan också ratificerat ”UN Convention against Tor-
ture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment 
or Punishment" 1998 men tillämpningen av konven-
tionen skiljer sig drastiskt från ratificeringen. Indone-
siens säkerhetsstyrkor har brutalt undertryckt fredliga 
folkliga manifestationer så som hissning av den förbjud-
na flaggan för Republiken Sydmoluckerna, se http://
www.youtube.com/watch?v=2EIhjj3313M och http://
www.youtube.com/watch?v=WCknG--W-o8. Situationen 

är likadan i Västpapua, där folkliga manifestationer be-
möts hårdhänt av polis och militär, se http://

www.youtube.com/watch?v=3LZjNwuBG2I. 

Indonesien präglas av korruption. Under SBY:s re-
gering har korruptionen tilltagit, trots att det finns en så 
kallad anti-korruptionsmyndighet. Tre av hans ministrar 
har anklagats för korruption och en rättegång pågår mot 
hans eget partis ordförande. Man kan undra hur FN kan 
erbjuda SBY ett toppjobb. 

I Östtimor 

För att stärka relationerna mellan Indonesien och Öst-
timor gjorde president Susilo Bambang Yudhoyono 
(SBY) sitt tredje besök i Östtimor den 25-27 augusti. 
Han tjänstgjorde där som militär befälhavare 1976-
1977, 1979-1980 och 1986-1988. Under den första 
dagen hedrade SBY vid en kyrkogård stupade indone-
siska soldater. Därefter gick han till en annan kyrkogård 
för att hedra döda soldater från Östtimor. Presidenten 
åtföljdes av sin hustru och flera ministrar. Dagen efter 
var han inbjuden till lunch med Östtimors president 
Taur Matan Ruak som i sitt tal betonade vänskapen mel-
lan de två länderna och framsteg som har gjorts på flera 
olika områden. Han tackade SBY för hans insatser för 
att utveckla harmoniska relationer. 

Den 22 augusti lade the Timor-Leste National Al-
liance for an International Tribunal (ANTI) fram ett ut-
talande som bl.a. säger att SBY är delaktig i övergrepp 
som begicks under den indonesiska ockupationen. Man 
påpekar att det rättsliga efterspelet till våldsvågen under 
1999 har skötts illa av både Indonesien och FN (som vi 
ofta har skrivit). Under sina två mandatperioder har 
SBY inte förmått lösa de fall som berör brott mot 
mänskligheten. Rekommendationerna i de rapporter om 
människorättsbrott som har gjorts har ej följts och en 
nationell kommission för att finna barn från Östtimor 
som försvann under ockupationen har inte heller upp-
rättats, politisk vilja har saknats. Offren för övergreppen 
har kontinuerligt krävt att straffriheten bryts genom att 
de ansvariga för människorättsbrotten ställs inför rätta i 
en rättvis och trovärdig internationell domstol upprättad 
av FN:s säkerhetsråd. 

ANTI krävde också att regeringarna i Östtimor och 
Indonesien arbetar för att reda ut de brott mot mänsk-
ligheten som begicks. Man hoppades att regeringarna i 
Östtimor och Indonesien skulle acceptera uttalandet. 
Med tanke på den hittillsvarande utvecklingen är det 
svårt att tro att uttalandet kommer förändra de två rege-
ringarnas politik. 

Hendrik Amahorseja och Gabriel Jonsson 



Merdeka & ÖsttimorInformation nr 62— 2014 

4 

B 
Porto betalt 

Avsändare: 
Östtimorkommittén 
c/o Pollak 
Wiboms väg 12 
171 60  SOLNA 

Kom ihåg att anmäla adressändring. 

Inför Indonesiens presidentval den 9 juli skickade East 
Timor and Indonesia Network i USA ut ett öppet brev 
med rubriken ”Uttalande till Indonesiens kommande re-
gering om mänskliga rättigheter (MR)” riktat till det ny-
valda parlamentet och den tillträdande presidenten. Bre-
vet undertecknades av 29 internationella och nationella 
organisationer, däribland Föreningen ett fritt Papua och 
Östtimorkommittén. 

Brister i demokratiseringen 

Även om Indonesiens demokratisering sedan 1998 har 
inneburit många positiva förändringar, är den fortsatta 
bristen på ansvar för MR-kränkningar ett hinder för be-
stående framsteg. Årets parlaments- och presidentval är 
en möjlighet att bryta med det förgångna. Indonesien 
har sedan Suharto-diktaturen upphörde undertecknat 
viktiga MR-avtal och upprättat eller förstärkt sådana 
mekanismer som den nationella MR-kommissionen 
(Komnas Ham) och anti-korruptionsmyndigheten för att 
inleda en reformera, men många försök att hantera MR-
brotten under Suharto-eran har varit halvhjärtade eller 
avsedda att misslyckas. MR-brott som kräver att rättvisa 
skipas inkluderar massakrerna i samband med att Suhar-
to tog makten 1965-1967, ockupationen av Östtimor, 
militära operationer i Aceh och Västpapua samt för-
svinnanden och systematiska våldtäkter i maj 1998 som 
ledde till regimens fall. 

Fortfarande äger övergrepp rum i bl.a. Västpapua 
utan att de ansvariga ställs inför rätta. Etniska minori-
teter och misstänkta sympatisörer till kommunistpartiet 
förföljs. Lagstiftning i form av bl.a. lagen om civila or-
ganisationer från 2013 bidrar till brott mot yttrande- och 
mötesfriheten. De restriktiva lagarna måste avskaffas. 

Regeringen bör ratificera internationella MR-meka-
nismer - bl.a. mot försvinnanden - och integrera interna-
tionell lagstiftning i den nationella lagen. Komnas Ham 
måste få stöd för att kunna utföra sitt arbete. Regeringen 
måste ställa de ansvariga för övergreppen 1965-1967 
och i maj 1998 inför rätta. Den avgående presidenten 
Susilo Bambang Yudhoyonos tio år gamla löfte om att 
ställa de ansvariga för mordet på MR-aktivisten Munir 
inför rätta måste infrias. Åtgärder måste vidtas för att 
gottgöra offren för övergrepp och deras anhöriga. Mili-

tären måste ställas under civil kontroll och lyda under 
lagen. Dödsstraffet måste avskaffas. 

Östtimor 

Regeringen måste genomföra rekommendationerna från 
mottagande-, sannings- och försoningskommissionen, 
sannings- och vänskapskommisionen samt FN:s expert-
kommission från 2005 i form av reformer av militären, 
upprättande av en internationell domstol för att döma i 
fall av brott mot mänskligheten, offentliggörande av alla 
relevanta historiska arkiv och gottgörelse för offren. In-
donesien och Östtimor bör samarbeta för att återförena 
barn som separerats från sina föräldrar och finna för-
svunna människor. Länder som understödde Suharto-
diktaturen som USA, Storbritannien, Japan och Austra-
lien bör bidra till rättvisa och försoning genom att fram-
föra officiella ursäkter, ge finansiell gottgörelse, öppna 
arkiv och ställa egna ansvariga inför rätta. 

Västpapua 

Under det senaste året har yttrande- och mötesfriheten i 
Västpapua kraftigt minskat. Antalet politiska arreste-
ringar mer än fördubblades under 2013 och antalet rap-
porterade fall av tortyr och misshandel fyrdubblades. 
Bybor fördrevs från sina hem med våld och godtyckliga 
arresteringar av civila som följd. Många fredliga akti-
vister grips, varav många bara har rest eller ägt områ-
dets flagga. Politiska fångar i Västpapua och andra om-
råden måste friges. Restriktionerna för tillträde till Väst-
papua för utländska journalister, utredare av MR-brott 
och humanitära organisationer måste upphöra. Förhand-
lingar om områdets status måste med internationellt stöd 
inledas med civilsamhället i Västpapua. 

Eftersom Indonesiens regering under allt för lång tid 
har tillåtit straffrihet för begångna brott mot mänsklig-
heten, har de ansvariga inflytande i samhället. Den nya 
regeringen måste avskaffa straffriheten och vidta åtgär-
der för att skipa rättvisa och kräva ansvar för begångna 
brott, acceptera nolltolerans mot nya brott samt genom-
föra strukturella reformer för att ställa polisen och mili-
tären under civil kontroll och under lagen. 

Gabriel Jonsson 

Uttalande om mänskliga rättigheter i 
Indonesien 


