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Under 2004 valdes i Indonesien inte bara  parlamentet utan för första gången i landets historia president och vice-president i direkta val. Första valomgången 
Valet i juli ägde enligt både inhemska och utländska 

observatörer rum i enlighet med demokratiska valregler 
och utan större våldsintermezzon. 

Fördelningen av de 113.488.398 rösterna i procent  
för de fem kandidaterna med vice-presidentkandidater 
blev: 

1) Susilo Bambang Yudhoyono/Jusuf Kalla: 33,57% 

2) Megawati Sukarnoputri/Hasyim Musadi: 26,60% 

3) Wiranto/Solahuddin Wahid: 22,15% 

4) Amien Rais/Siswono Yudhohusodo: 14,66% 

5) Hamzah Haz/Agum Gumelar: 3,01% 

Eftersom ingen av de fem presidentkandidaterna  
fick minst 50% av rösterna i den första valomgången,  
krävdes en andra valomgång med de två kandidater som 
fått flest röster, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) och 
Yusuf Kalla mot Megawati Sukarnoputri och Hasyim 
Musadi. Andra valomgången 

I den andra valomgången delade valarbetarna ut 
presenter, som lockbete till valmötesdeltagarna för att de 
skulle rösta på deras kandidat. Presenter var bl. a. ris, 
tröjor med partiets logotyp och pengar. Ibland hölls 
också konserter med lokala artister. 

Intressant var att, när kampanjen pågick som mest 
intensivt, publicerade tidningarna artiklar med bilder av 
Susilo Bambang Yudhoyono arbetande på sin examen 
på jordbrukhögskolan i Bogor, några kilometer söder 
om Jakarta. Resultatet annonserades efter slutexamen 

(Fortsättning på sidan 10) 
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den 20 september 2004, d.v.s. på valdagen. Han hade 
klarat sig med mycket bra slutbetyg och blev doktor i 
ekonomi. Ämnet för hans doktorsavhandling var 
Uppbyggnad av jordbruket och landsbygden, att 
bekämpa fattigdomen och arbetslösheten - Analys av 
politisk ekonomi och fiskal hantering. Valresultatet 

Även den andra valomgången gick demokratiskt till. 
Resultatet blev att Susilo Bambang Yudhoyono och 
Yusuf Kalla fick 69.266.350 röster, medan Megawati 
Sukarnoputri och Hasyim Musadi fick 44.990.74 röster. 
Den pensionerade generalen Susilo Bambang 
Yodhoyono blir därmed Indonesiens sjätte president. Kortfattade biografier 

Susilo Bambang Yodhoyono är född 1949 på östra 
Java. Han är muslim och tillhör Partai Demokrat. Han är 

(Fortsättning från sidan 9) gift med en dotter till en 
general, som deltog i kuppen 
1965/1966, och har två söner. 

Han utexaminerades vid 
militärakademin 1973 och 
vidareutbildades i USA, 
Panama, Belgien och Tyskland  
1976-1986. Han har en Master 
of Arts från Management 
Webster University i Missouri, 
USA. Han tjänstgjorde i 
Östtimor 1979-1980 och 1986-
1988. Han lämnade den militära banan år 2000 för 
ministerposter i Abdurahmad Wahids och Megawati 
Sukarnoputris regeringar. 

Muhammad Yusuf Kalla är född 1942 på södra 
Sulawesi. Han är muslim och tillhör Golkarpartiet. Han 
är företagare med utbildning i Frankrike. Han var 
minister för folkets välfärd 1999-2000. 

Hendrik Amahorseja 


