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Kritiska rapporter om Indonesien 
I februari gav amerikanska UD ut den starkt kritiska 

rapporten Indonesia: Country Reports on Human Rights 
Practices - 2003 (36 sidor; http://www.state.gov/g/

drl/rls/hrrpt/2003/27771pf.htm). Läget för de 
mänskliga rättigheterna förvärrades under året: soldater 
mördade, torterade och våldtog civila i kampen mot 
rebellgrupper. Många övergrepp ägde rum i Aceh och 

Västpapua. Situationen var allra värst i Aceh. Den 
indonesiska polisens och militärens undersökning av 
mordet på två amerikanska lärare år 2002 i Västpapua 
beskrevs som “ineffektiv” huvudsakligen till följd av 
bristande samarbete. Grundläggande mänskliga fri- och 
rättigheter respekterades ej och rättsväsendet var 

(Forts. på sidan 15) 
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korrumperat. Indonesisk kritik 
Människorättsgrupper i USA välkomnade UD-

rapporten. En talesman för Indonesiens UD avvisade 
dock rapporten och sade att den visade på okunnighet 
om vad som händer i landet, som enligt honom 
genomgått “väldiga förändringar.” Kritiken mot 
bristerna i rättsväsendet ansågs vara för stark. 
Personligen anser jag att detta är en viktig rapport, som 
brett belyser läget för de mänskliga rättigheterna i 
Indonesien vad gäller såväl lagstiftning som 
efterlevnaden av lagen. Indonesisk rapport 

Den rapport som samtidigt gavs ut av indonesiska 
Human Rights Watch Group, som består av 28 NGOs, 
berättar om övergrepp i Aceh i form av utomrättsliga 
avrättningar, godtyckliga arresteringar, kidnappningar, 
försvinnanden och tortyr. Förklaringen till 

(Forts. från sidan 14) försämringarna vad gäller läget för de mänskliga 
rättigheterna är att regeringen under 2003 deklarerade 
att den skulle föra ett krig mot terrorism och separatism. 
Rapporten lyfter fram förhållandena i Aceh och 
Västpapua. Man uttrycker medvetenhet om att GAM har 
begått övergrepp, men man menar att det är den 
indonesiska regeringens politik som utgör nyckeln till 
en lösning av konflikten. Rapporten anser att den nya 
anti-terroristlagstiftning som infördes efter terrordådet 
på Bali öppnar utrymme för att undertrycka 
fundamentala mänskliga fri- och rättigheter. 

Gabriel Jonsson 
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