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På årsdagen av Östtimors folkomröstning om självständighet från Indonesien den 30 augusti 2014 delades medaljer ut
till ett antal solidaritetskämpar

Indonesiens demokratisering
son vid Stockholms univeristets instutition
för statsvetenskap.

Den 16 oktober talade Olle Törnquist, professor i statsvetenskap vid Oslos universitet,
i ABF-huset i Stockholm om Indonesiens
demokratisering som en del av Asian Forum,
en föredragsserie organiserad av Eva Hans-

Indonesien ska vi intressera oss för därför att
•

det är ett stort land - världens fjärde största till inFortsättning på sidan 7

Nyheter från Östtimor,
Västpapua, Aceh och Indonesien
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Redaktören har ordet
Utvecklingen i den indonesiska övärlden har knappast
uppmärksammats i svenska medier under den senaste
tiden med undantag för Joko Widodos tillträde som ny
president i Indonesien den 20 oktober. Tiden får utvisa
om han kan föra vidare landets demokratisering och huruvida hans styre kan innebära någon förändring av det
låsta läget i konflikten i Västpapua. Indonesien har kvar
gamla frågor att lösa, något som det nyligen inledda
arbetet i Nederländerna med att upprätta en folkets
tribunal för de överlevande från massakrerna 1965-1966
i samband med Suhartos maktövertagande visar.

till innehållet. När det gäller Indonesien visar artikeln
om den villkorliga frigivningen av människorättsaktivisten Munirs mördare att det finns klara begränsningar
i landets demokratisering. Artikeln om Olle Törnquists
föreläsning om Indonesiens demokratisering ger en bild
av läget i landet. Eftersom inget dramatiskt hänt i Östtimor har vi bara med en kort lägesbeskrivning.
Som meddelas i ett av bidragen blir detta nummer
det sista som skickas ut med post. I stället kommer från
och med nästa nummer den digitala utgåvan bli huvudutgåva och tidningen skickas därför bara ut till Dig om
Du särskilt begär det.

Detta nummer handlar mest om Västpapua och Indonesien. Ett uttalande om Västpapua riktat till Indonesiens regering och nyheten om arresteringen av två
franska journalister i området, som frigavs i oktober, hör

Till sist vill redaktören önska alla läsare god jul och
gott nytt år.
Gabriel Jonsson

Uttalande om Västpapua
Solidaritetsorganisationen Watch Indonesia! skickade i
juli ut uttalandet ”Human Rights Abuses in Papua and
West Papua” (www.watchindonesia.org/Vivat.pdf). Den
enskilda organisationen VIVAT International, som består av sju religiösa församlingar, stod med stöd av
Franciscans International och Salesian Missions bakom
det till Indonesiens regering riktade brevet som undertecknades av 23 nationella och internationella organisationer.

friheten så att de överensstämmer med internationell MR-lagstiftning.
2. Frige alla som häktats eller fängslats bara för att
ha utövat sin yttrande- och mötesfrihet.
3. Respektera allas rätt att fredligt och fritt utöva
sin yttrande- och mötesfrihet.
4. Genomför oberoende undersökningar av de
många MR-brotten i Papua och Västpapua baserade på all tillgänglig information. Undersökningsresultaten ska publiceras och göras tillgängliga för lokala och internationella medier.

Oro uttrycks för de pågående allvarliga MR-brotten
med straffrihet. Alltsedan Indonesien tog över ansvaret
för Papua från FN år 1963 har omfattande MR-brott ägt
rum. Självständighetsrörelsens OPM:s sporadiska attacker mot den indonesiska närvaron har varit en förevändning för massakrer, utomrättsliga avrättningar, försvinnanden, godtyckliga arresteringar och fängslanden, tortyr och kollektiv bestraffning. Övergreppen inkluderar
även lagar som undertrycker press-, yttrande- och mötesfriheten. Lagarna leder till att fredliga demonstrationer undertrycks med våld. Fredliga demonstranter har
ofta arresterats och torterats medan andra har dödats.
Många fångar har dött i häkten. Papuas naturtillgångar
exploateras av icke-papuaner. Sedan 1970-talet har Indonesien uppmuntrat storskalig transmigration från andra delar av öriket till området. Nära 80% av den inhemska befolkningen lever nu i fattigdom utan tillgång till
sjukvård, rent dricksvatten och utbildning.

5. Åtala i MR-domstolen individer som det finns
tillräckliga bevis för att de har begått allvarliga
MR-brott.
6. Ratificera och implementera konventionen mot
tortyr och harmoniera den nationella lagstiftningen med denna.
7. Godkänn att Komnas Ham och andra oberoende
MR-organ undersöker samtliga fall av tortyr och
annan form av misshandel av papuaner under de
senaste två åren.
8. Garantera att de krav som den indonesiska lagen
ställer vad gäller förhållandena i fängelser och
behandlingen av fångar tillgodoses samt att
nationella förhållanden överensstämmer med
FN:s minimikrav för behandling av fångar.

Uttalandet kräver att Indonesiens regering genomför
de rekommendationer angående Papua och Västpapua
man accepterade i maj 2012 i samband med att FN
genomförde sin Universal Periodic Review, som är en
undersökning av människorättsförhållandena i medlemsstaterna under överseende av FN:s människorättsråd, och omprövar de rekommendationer som avvisades.
Följande rekommendationer framfördes:

9. Utfärda en stående inbjudan till FN:s särskilde
rapportör för yttrandefrihet och andra rapportörer
som arbetar med MR-frågor att fritt besöka
Papua och Västpapua.
10. Tillmötesgå omedelbart papuanernas krav på en
dialog för att uppnå en långsiktig fredlig lösning
av de pågående konflikterna i Papua.

1. Ta bort eller revidera de artiklar i brottslagen
som har använts för att kriminalisera yttrande-

Gabriel Jonsson
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Munirs mördare villkorligt frigiven
Den 28 november rapporterade The Jakarta Globe att
Pollycarpus Budihari Priyanto, som 2006 dömdes till 14
års fängelse för att ha mördat den prominente indonesiske människorättsaktivisten Munir, villkorligt frigivits.
Denne pilot vid Garuda Indonesia var ur tjänst när han
2004 satt bredvid Munir under flygningen från Jakarta
till Singapore, där Pollycarpus uppges ha stigit av. Han
sågs vid flygplatsen i Singapore ha erbjudit Munir, som
var på väg till Nederländerna för studier, kaffe som
Pollycarpus hade hällt arsenik i. Munir dog under flygningen till Amsterdam. Människorättsaktivister har

länge hävdat att Pollycarpus agerade på order av Indonesiens State Intelligence Agency. De anhållna därifrån
frigavs dock under rättegångarna. Efter frigivningen
måste Pollycarpus rapportera till dem som frigav honom
varje månad och han kommer inte kunna resa utomlands.
Gabriel Jonsson
Källa: Murderer of Munir Released on Parole, The
Jakarta Globe, 28/11 2014

Indonesiens president i Östtimor
För att stärka relationerna mellan Indonesien och
Östtimor gjorde president Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY) sitt tredje besök i Östtimor den 25-27 augusti.
Han tjänstgjorde där som militär befälhavare 19761977, 1979-1980 och 1986-1988. Under den första
dagen hedrade SBY vid en kyrkogård stupade
indonesiska 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 mellan de två länderna och framsteg som har
gjorts på flera olika områden. Han tackade SBY för
hans insatser för att utveckla harmoniska relationer.

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
upprättats: 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
mänskligheten 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 regeringarnas politik.

Den 22 augusti lade the Timor-Leste National
Alliance for an International Tribunal (ANTI) fram ett
uttalande 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

Gabriel Jonsson

Vad kan Östtimor förvänta sig av
2015?
2014 innebar en fortsatt konsolidering i Östtimor trots
fortsatta tvister med Australien och oljebolagen om
oljefält och inkomster samt fortsatt utbyggnad.

under hösten att göra sig av med alla utländska domare
vid domstolarna, en uppenbar politisk inblandning i
rättsskipandet.

Politiskt har vi tyvärr bland andra goda tecken sett
några orosmoln. Ett, att Gusmão skjutit upp sin
annonserade avgång - kan ett skäl ha varit att han och
partiet inte hittat en samlande efterträdare, och ett andra
förslaget till medielag som antogs av parlamentet, men
inte undertecknades av president Taur Matan Ruak, och
skulle innebära möjliga inskränkningar i press- och
yttrandefriheten. Ett tredje är parlamentets försök i

2015 borde väl se lösningen av dessa tre frågor, en
efterträdare till Gusmão, en bättre version eller ingen
alls av medielagen och ett återupprättande av
domstolarnas självständighet? Och kommer låga, och
kanske fortsatt sjunkande, oljepriser att skapa nya
problem?
Tommy Pollák

Ge bidrag till Föreningen ett Fritt Papua eller Östtimorkommittén på plusgirokonto 4 19 12 84-1 respektive 1 81 92-5.
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Papuanyheter
En soldat dödades

regering att förbättra tillträdet för utländska journalister
och låta FN: s särskilda rapportör komma in.

En indonesisk soldat dödades vid ett väpnat angrepp på
marknaden i Ilaga, Puncak Jaya i Papua torsdagen den
25 september.

"Vi vill uttrycka vår djupa oro för tillträde till Papua
och Västpapua, särskilt för journalister", säger Budi
Tjahjono, för Franciscans International.

Talesmannen för Indonesiens militär överstelöjtnant
Rikas Hidayatullah berättade för tidningen Jakarta
Globe att fyra medlemmar av den indonesiska militären
(TNI) hamnade i ett bakhåll vid en attack mot en
traditionell marknad i Ilaga den 25 september 2014.

Tjahjono, talesman för koalitionen, som innehåller
de framträdande indonesiska människorättsgrupperna
Imperialism och Kontras, begärde också en omedelbar
frigivning av de franska journalisterna Thomas Dandois
och Valentine Bourrat.

En grupp på tio män attackerade soldaterna, som
skulle hämta varor till firandet av tillsättningen av Ilagadistriktets nya chef, sade han.

Journalisterna, som greps i Wamena den 6 augusti,
har
fängslats
på
Jayapuras
interneringsinvandringscentrum i mer än sex veckor för
rapportering utan korrekt visum, något som paret har
erkänt.

En soldat sköts enligt uppgift i huvudet. Angriparna
ryckte sedan till sig hans vapen innan de flydde in i
djungeln. Inga andra soldater skadades.

Utländska journalister som vill komma till Papua
möter betydande hinder och måste skaffa ett
journalistvisum och tillståndsbok. "Det är inte lätt att få
ett sådant tillstånd, och om det utfärdas, har journalister
ofta åtföljts av indonesiska regeringstjänstemän,"
berättade Tjahjono för rådet. "Detta är problematiskt,
eftersom dessa åtgärder liknar censur."

Attacken följde på en liknande incident i juli, då tre
soldater fick skottskador under ett angrepp på en militär
utpost i området Tinggi Nambut i Puncak Jaya.
Soldaterna patrullerade enligt uppgift, när en grupp
beväpnade män attackerade militärposteringen, vilket
ledde till skottväxling och så småningom tvingades
angriparna tillbaka in i en närliggande skog.

Dandois och Bourrat, som gjorde en dokumentär om
den västpapuanska självständighetsrörelsen, greps med
tre påstådda medlemmar av OPM.

Puncak Jaya har varit skådeplats för en rad attacker
mot indonesiska soldater. Organisasi Papua Merdeka
(OPM), som har utkämpat en flera decennier lång kamp
för självständighet för Papua och Västpapua från
Indonesien, är verksamt inom området.

Papuanernas glömda krig
Den belgiska tidningen De Standar hade den 7 juni
2014 en ganska stor artikel med rubriken "De vergeten
oorlog van de Papoea’s" eller på svenska "Papuanernas
glömda krig", skriven av Lennart Hofman och
fotografen Andreas Stahl.

Franska journalister arresteras
Två franska journalister, Valentine Bourat (29) och
Thomas Dandois (40) från fransk-tyska TV Arte
arresterades i Västpapua den 5 augusti 2014. Enligt
Indonesiens myndigheter hade journalisterna kommit in
i Västpapua på turistvisum. Journalisternas advokat
Aristo sade att han förstår att det är vanligt att
västerländska journalister bara får turistvisa för att göra
undersökningar och reportage i Västpapua. Han
tillägger att om man följer proceduren ska man
eskorteras av myndigheter, då rörelsefriheten är
begränsad och man inte vill att information ska komma
ut.

Några punkter i artikeln är bl.a. att i Västpapua har
det i över ett halvt sekel förts en blodig kamp för
självständighet. Papuaner har skjutits ihjäl i fullt
dagsljus. Byar har bränts ned. Aktivister har förgiftats
på sjukhus. Folk säger att Indonesien slaktar oss och
ingen vet om det. Miljontals migranter har sänts dit för
att göra befolkningen javanesisk-indonesisk.
Papuanerna lever som andra klassens medborgare och
trängs utanför städerna och i djungeln. De skäller ut oss
för att vara apor. På kvällen vågar vi inte gå ut på gatan.
Mawen, som leder rebellernas kamp, berättar att han har
6.000 män som har ungefär 60 vapen medan resten
tvingas slåss med knivar och pilbågar mot Indonesien.

"De två journalisterna är misstänkta för brott mot
resehandlingarna, d.v.s. pass och visum," sade chefen
för Papuapolisens talesman, Sulistyo Pudjo, till BBC
Indonesien, Heyder Affan, den 14 augusti.

Västpapuas nationaldag 2014

En allians av icke-statliga organisationer från
Indonesien och utomlands har i FN:s råd för mänskliga
rättigheter krävt att den indonesiska regeringen måste
förbättra yttrandefriheten i Papua och Västpapua.
I ett gemensamt muntligt uttalande till det 27:e mötet i
rådet uppmanade Franciscans International, tillsammans
med 21 andra icke-statliga organisationer, Indonesiens

Första december är Västpapuas nationaldag. Men under
den indonesiska ockupationen är det nästan omöjligt att
fira dagen offentligt och hissa den västpapuanska
flaggan Bintang Kejora (Morgonstjärnan) eftersom
Indonesien förbjuder detta. Trots förbudet brukar man
hissa flaggan i smyg var som helst, på träd, lyktstolpar
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ordnades solidaritetsdemonstrationer med Västpapuas
folk i några städer.

m.m.
Enligt tidningen Cendrawasih Post den 27
november har provinsens polischef, Jotje Mende, gett
ultimatum till alla som vill fira nationaldagen.
Polischefen säger: ”OPM har ingen födelsedag,
eftersom det är en förbjuden organisation i Indonesien.
Jag har givit instruktioner till alla som lyder under mitt
befäl, att om någon som hissar Bintang Kejora måste
den bestämt omhändertas, eftersom det inte är korrekt.
Vi är NKRI (Enhetsrepubliken Indonesien). De
propagerar att OPM finns, jag tycker inte att OPM
existerar, säger polischefen till poliser i Operation
Zebras enhet i Papuas polisregions byggnad den 26
oktober”. Vidare sade han att om det verkligen finns en
beväpnad grupp som vågar hissar flaggan ska den
bemötas med beväpnade poliser.

Den första december är i solidaritet med det
papuanska folkets kamp för självständighet och frihet
från Indonesiens ockupation helgdag i öriket Vanuatu.
Dessutom hölls Melanesian Spearhead Symposium
(MSG) om Papua. Det rapporteras att för att en
delegation från Västpapua skulle kunna delta, hyrde
Papua Nya Guinea ett flygplan för att kunna
transportera delegationen till Vanuatu. Tidningen Fidji
Times har den andra december en artikel med rubriken
”Vigil for West Papua” i vilken sägs att första december
markerade den globala aktionen för att hissa Västpapuas
flagga med hjälp av Pacific Church Council.
Koordinatorn for aktionsdagen, Joey Tau, säger i ett
uttalande bl.a.: ”I dag firas aktionsdagen med att hissa
Västpapuas flagga - Morgonstjärnan - och så
organiseras en väckelse för att minnas våra
västpapuanska systrar och bröder. Det är en del av vår
kampanj och kampanjen använder konst som är vårt sätt
att protestera och erkänna den globala aktionsdagen."

Trots förbudet och varningen från den indonesiska
polisen, demonstrerade den första december studenter
på Cendrawasih-universitet i Jayapura, Timika och
andra platser. I den indonesiska huvudstaden Jakarta
demonstrerade papuaner, de försökte komma fram till
presidentpalatset men hindrades av poliser. I Australien

Hendrik Amahorseja

Utökat samarbete Sverige - Indonesien
RBS 70

I oktober blev Johanna Brismar Skoog ny svensk ambassadör i Indonesien. Hon är den tredje kvinnan i rad
på posten.

På 1980-talet skrev massmedierna nästan varje dag om
svensk vapenexport till Indonesien som styrdes av
general Suhartos brutala militärregim som förtryckte
landets folk och dessutom ockuperade Östtimor.
Indonesiens militära invasion och ockupation ledde till
att en tredjedel av landets befolkning på ungefär
600.000 invånare dödades. Befrielserörelsen Fretilin
förde gerillakrig mot Indonesiens ockupation av det lilla
landet. Bland krigsmateriel som Sverige exporterade till
Indonesien på den tiden hör luftvärnsroboten RBS 70.

Relationen mellan Sverige och Indonesien utvecklar
sig bredare i olika områden än tidigare, som till exempel
det gigantiska svenska möbelföretag som nyligen för
första gången har öppnat ett varuhus i huvudstaden
Jakarta. Volvo investerar 10 miljoner dollar för ett
bygga en maskinpark i staden Balikpapan på östra
Kalimantan. Enligt Pierre Jean-Verge Salomon, VD för
PT Volvo Indonesien, är det för att förvara tunga
komponenter för Volvolastbilar. Kalimantan har enorma
naturtillgångar av olika slag och det behövs tunga
lastbilar för att transportera kol till fartyg i hamnarna.

Vapenexportlagen fastställde då bl.a. att (a) tillstånd
inte ska beviljas för vapenexport till stat som befinner
sig en väpnad konflikt med en annan stat, oavsett om
det förekommit en krigsförklaring; (b) stat som på grund
av rådande politiska förhållanden kan antas använda
krigsmaterielen för att undertrycka mänskliga rättigheter
som anges i Förenta Nationernas stadgar.

Företag PT Lundin bygger krigsfartyg för den
indonesiska marinen. Företagets varv ligger i staden
Banyuwangi på östra Java. Mellan 2005-2012 har det
byggt färdigt det första indonesiska osynliga
krigsfartyget vid namn KRI Kelewang 625. Fartygets
vikt är 53,1 DWT, det är 63 m långt och 16 m brett.
Maxfarten är 35 knot. Det skulle levereras till marinen
2014 men brann och sjönk den 28 september 2012.
Trots den olyckliga händelsen, ska varvet enligt
tidningen Jane Defence weekly bygga fyra fartyg i
Klewangklass med integration av ett Bofors 40 Mk4
(BAE Systems 40 mm Mk4) och Saabs elektroniska
stödåtgärdssystem (ESM) som kan fånga upp och
identifiera positioner i mobiltelefonsignaler och
radiosamtal. Det rapporteras också att PT Lundin varv
har fått en order på 18 snabbgående patrullbåtar från
Bangladesh.

I november undertecknade försvars- och
säkerhetsföretaget Saab ett samarbetsavtal med det
indonesiska företaget PT Pindad. Avtalet är för
marknadsföring av ett landbaserat luftförsvarssystem
(Ground Based Air Defence ) samt förlänga livslängden
av de indonesiska RBS70 luftvärnssystemen som
Sverige levererade under 1980-talet. Det är ett
långsiktigt avtal med målet att vinna luftförsvarsverksamhet i Indonesien. Samarbetet kommer att
utvidgas stegvis. Saab också har öppnat ett nytt kontor i
Jakarta.
Avtalet innebär också överföring av teknologi från
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Saab för att uppgradera RBS70- systemen. Initialt fokus
kommer att ligga på att öka den operativa livslängden
för RBS70 Mk2 missiler vilket också kommer leda till
att uppbygga kapaciteten för lokal tillverkning av PT
Pindad. Samarbetet kommer att möjliggöra överföring
omfattande teknik och industriellt samarbete ", säger
Peter Carlqvist, VP och chef för Saab Indonesien.
Ground Based Air Defence systemet av Saab har en
livslängd på 30 år: det sägas uppfyller Indonesiens
armés krav.

beställts 16 stycken flygplan av typen Super Tucano A29, varav några stycken redan levererats. Flygplanen
från Sydkorea och Brasilien är avseda att ersätta de
gamla anti-gerillaplanen Bronco OV-10. Det har skrivits
att Indonesien är mer intresserat av det svenska
militärflygplanet Jas Gripen än det amerikanska F16,
men hittills har det inte kommit information om vilket
av de två flygplanen som ska köpas.
Indonesiens ambassadör Dewa Made Juniarta Sastrawan säger att handeln mellan Indonesien och Sverige
ökat från 0,88 miljarder dollar 2010 till 1,46 miljarder
dollar 2012.

Militärflygplan
Indonesien håller på att modernisera och uppgradera sitt
flygvapen och har beställt 16 Sukhoi 27 och 30 från
Rysland. Några stycken har redan levererats och är i
bruk.

Man kan tänka sig att med den nya regeringens
öppna handelspolicy under ledning av president Joko
Widodo för att få utländska företag att investera i
Indonesien kan de ekonomiska förbindelserna mellan
Sverige och Indonesien öka ännu kraftigare.

Enligt Defence Industry Daily har Sydkorea
levererat 16 T-50 jetflygplan. Från Brasilien har det

Hendrik Amahorseja

korruption och rättslöshet kvarstår.

Fortsättning från sidan 1
•

vånarantalet, världens tredje största demokrati,
världens folkrikaste muslimska land; det går att tjäna
pengar där; vi kan främja miljö och sysselsättning;
det har en imponerande demokratisk utveckling

•

måndagen den 20 oktober installeras den förste
"folklige" presidenten, Jokowi, på 50 år

•

valet av Jokowi visar att Indonesien nu är "fritt"

•

landet gjort stora ekonomiska framsteg, delvis p.g.a.
höga råvarupriser.

Socialdemokrater ser samma problem men har andra
förklaringar, avpolitisering (bland annat genom decentralisering), bristande antikorruptionsarbete och svag
representation för vanliga människor. De menar att det
krävs en maktförskjutning.
Vad är då möjligt? Den ojämna utvecklingen leder
till

Men det finns stora hinder för fortsatt demokratisering
•

oligarkerna, d.v.s ett antal mycket rika och mäktiga
personer, har fortfarande stort inflytande

•

korruptionen är omfattande

•

laglydnaden är bristfällig

•

Prabowo har majoritet i nationella och regionala
parlament och har därigenom kunnat avskaffa
direktval till olika ledande ämbeten.

•

postklientelism

•

populism, baserad på identitet, starka ledare eller
territorium

•

med bakgrunden växande medelklass baserad på
yrke, massiv urbanisering, osäkra anställningsförhållanden, krav på samhällsservice och välfärdsstat,
landsbygdsförändringar, t.ex. ianspråkstagande av
mark, kräver numera "förhandlingar"

•

och detta kan leda till olika intressegruppers samgående.
Det som kommit fram är kamp för

•

att få bo kvar på platser där företagare eller stat vill
expropiera mark, skog, vatten, mineraler eller liknande eller få bättre alternativa bostäder och arbeten
plus kompensation för detta.

•

Olika välfärdsanordningar genom stat och kommun,
inklusive socialförsäkring, pensioner, hälsovård, fri
och bättre utbildning samt rimliga anställningsförhållanden och arbetsmarknadslagar.

Globala tendenser som vi ser är
•

den tredje demokratiseringsvågen har stagnerat

•

och detta har lett till konflikter

•

enligt två internationella och en svensk forskare,
Samuel Huntington och Francis Fukuyama respektive Bo Rothstein så skulle en fortsatt demokratisering behöva föregås av ökad "rule of
law" (laglydnad).

Olle menar att Sida måste lämna marknadsmodellen
för sitt demokratibistånd.

Indonesien visar dock motsatta tendenser trots dåliga
förutsättningar. Vi kan se en alternativ, liberal modell
för utvecklingen med privatisering, decentralisering och
en elit som följer demokratiska spelregler. Denna
modell hyllas av Donald Horowitz, problemen med

Olles slutsatser för att demokratiseringen ska kunna
fortsätta (inte bara i Indonesien) är att
•

7

vi måste hitta och föra ut förklaringarna till att den
liberala modellen kört fast
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Kom ihåg att anmäla adressändring.

•

representationen av olika intressen och aktörer i
"samhällets" beslutsprocesser måste förbättras och
förstärkas

•

vi utnyttjar att detta främjar våra egna intressen för
miljö och välfärd.

Brasiliens är Indonesiens framsteg starkt beroende
av råvarinkomsterna. Till skillnad från Indonesien är
de progresiva krafterna förstås bättre organiserad
och representerade i Brasilien.
•

Berätta om decentraliseringen? - Olle säger att han
rest ganska mycket i Indonesien, det finns starkt
urbaniserade, industrialiserade regioner, till exempel
södra Java och området nära Singapore, Medan, råvaruproducerande områden som östra Kalimantan,
Moluckerna och Papua, men de är inte hållbara på
sikt. Övriga delar utvecklas dåligt, ojämlikheten i det
stora landet är enorm.

•

Finns det möjligheter för gröna rörelser? - Olle
trodde det tidigare, men de har inte haft några framgångar.

•

Kan Du förtydliga Din utsaga om bättre representation? - Ja, det som krävs är specifik
representation inte bara av folk i allmänhet utan
speciellt av de aktörer som vi historiskt sett vet
spelar en viktig roll i demokratisering och strävanden att främja inkluderande utveckling.

•

I Thailand ser det ut som om fackföreningar och
företag kommer att ansluta sig till och genomföra
ILO-regler. Hur ser det ut i Indonesien? - Det kan bli
likadant med försök att splittra olika kategorier
arbetare genom bättre regler för fast anställda. Det är
också sannolikt att det blir fortsatta förhandlingar
om minimilöner, men bensinsubventionerna är ett
problem, ty de måste minska. Då hänger Jokowis
framtid på att han kan erbjuda trovärdiga, bättre
alternativ i form av välfärdsreformer och bättre
anställningsförhållanden.

Frågor från publiken och svar från Olle
•

Varför litar oligarkerna på Jokowi? - De är så rika att
de kan styra honom eftersom han bland annat saknar
ett parti och de ansluter sig till hans liberalism.

•

Hur är det med de gamla progressiva organisationerna? - Alla de gamla vänsteroganisationerna
är borta. De enda som finns kvar är de stora muslimska och socioreligiösa rörelserna och alumniorganisationer. Det som annars gäller idag är en rad
nya men fortsatt fragmenterade sociala rörelser och
fackföreningar.

•

Vad menade Du med "pure development" när det
gäller Aceh? - Uppbyggnad av den fysiska
infrastrukturen, de från Sverige återvändande konservativa ledarna "köptes" med olika möjligheter att
bedriva, ofta korrupt, affärsverksamhet, oftast som
kontraktörer.

•

Hur ser sociallagarna ut? - De nya är inte klara, det
råder kraftig strid om dem och eventuella omfördelningseffekter är oklara. Olle medger att han inte
vet så mycket om detta. Eftersom det bland annat är
oklart om vem som ska leverera tjänsterna, staten
eller det privata näringslivet och eftersom det fortsatt
kommer motsägelsefulla rapporter.

•

Olika partiers roll? - Ledarna är styrda av oligarkerna och eliten med mäktiga nätverk de som rekryteras från civilsamhället köps ofta genom "erbjudanden de inte kan säga nej till".

•

Lantarbetarorganisationer? - De finns men är mycket
svaga.

•

Hur skiljer sig Indonesien från Indien och Brasilien?
- Det är mycket mer industrialiserat än Indien och
kan leva mer på industriproduktionen än Indien, där
tillväxten domineras av servicesektorn. Liksom

Eva Hansson ställde själv en avslutande fråga: Du
ger en positiv bild, men i övriga sydostasiatiska länder
ökar konflikterna, kan demokratin "gå under"?
- Olle svarade: Ja, om Jokowi misslyckas, då kan det bli
som i Indien, vilket kan skada demokratin. Risken är
ganska stor, bland annat för att vicepresidenten kommer
att få stor makt och på grund av hur han kan
kompensera behovet av att slopa bränslesubventionerna.
Tommy Pollák

Stöd människorna i Västpapua och Östtimor! Bli medlem i Föreningen ett Fritt Papua eller Östtimorkommittén.
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