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Två år sedan presidentvalet i 

Indonesien I oktober 2006 hade det gått två år sedan ex-generalen Susilo Bambang Yudhoyono (“SBY” populärt kallad) hade tillträtt som Indonesiens förste direktvalde president. Han var då ett nytt ansikte och det fanns förhoppningar om att han skulle kunna förmå leda landet ur det kaos som Asien-krisen 1997 skapade. Vad har hänt? Lösningen av konflikten i Aceh är en stor framgång efter tidigare misslyckade försök att skapa fred i området. Ett annat lyckodrag är sänkningen av bränslesubventionerna. Bränslepriserna har i stället höjts med 120% för att minska budgetbördan subventionerna medfört. Å andra sidan var det ett misstag att ta in många inkompetenta ministrar föreslagna av de politiska partierna i koalitionsregeringen. Presidenten hade majoritet i parlamentet och hade inte behövt bilda 
en regering med nio partier. Även om SBY hade lovat att utvärdera sin regering efter ett år vid makten, gjorde han inte det. Enda undantaget var en förstärkning av ministrar med ansvar för ekonomin. SBY har därför beskyllt byråkratin för att vara samarbetsovillig och obenägen att genomföra regeringens politik, bland annat av rädsla för att bli inblandade i korruption. Men inom byråkratin har nog en viktigare anledning varit osäkerheten kring huruvida SBY varit kraftfull nog för att driva igenom sin politik. Presidenten har också varit tvungen att samarbeta med ett parlament som har velat hålla regeringen stången och inte fungera som det gjorde under Sukarno- och Suharto-eran. SBY har vidtagit flera åtgärder för att bekämpa korruptionen, men få av dessa har genomdrivits av honom eller riksåklagaren. Andra institutioner, däribland lokalregeringar, har i stället varit 
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pådrivande. Ekonomin största problemet Det största misslyckandet har varit oförmågan att skapa arbetstillfällen. Över 40 miljoner människor lever under fattigdomsgränsen som är en dollar per dag. Cirka 12 miljoner människor är arbetslösa och mer än 30 miljoner är undersysselsatta. Ekonomin växer inte med de 6-7% som behövs för att absorbera de nya människor som kommer ut på arbetsmarknaden. Investeringarna har uteblivit, eftersom investerarna menar att SBY ej förmått eliminera hindren för tillväxt: höga skatter, en militant och oflexibel arbetskraft, korruption, laglöshet och ett ineffektivt rättsväsende.  Laglösheten hämmar inte bara investeringarna utan påverkar även stabiliteten i landet. Radikala och extremistiska grupper kan härja fritt, skada egendom och även hota människoliv utan att behöva frukta åtgärder från polis eller andra myndigheter. Instabiliteten i landet missgynnar inte bara ekonomin utan även turismen. 
Externa faktorer Även naturkatastrofer, framförallt tsunamin i Aceh, har drabbat landet negativt. USA:s försämrade ekonomi har också drabbat landet men dess största problem är ledarskapet. Suharto förberedde aldrig en ny generation ledare för att ta över makten. Hans fyra efterträdare på presidentposten har alla varit svaga. Förhoppningarna att SBY såsom tidigare arméchef under Suharto-eran skulle visa sig kapabel att bryta mönstret har inte infriats. Om SBY inte kan åstadkomma resultat i form av bland annat fler arbetstillfällen och högre inkomster för vanliga arbetare, kommer han knappast kunna bli återvald 2009. Gabriel Jonsson Källa: Jusuf Wanandi, “Two Years of the Yudhoyono Presidency”, PacNet Newsletter, PacNet 53, November 2, 2006 (tidigare publicerad i Jakarta Post). Artikelförfattaren är verksam vid Center for Strategic and International Studies i Jakarta. 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. 


