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Indonesiens krigsmakt moderniseras 
med Rysslands hjälp 

På gund av protester runt om i världen mot invasionen 
och ockupationen av Östtimor 1975 samt de 
kontinuerliga och systematiska brotten mot de 
mänskliga rättigheterna både i Östtimor och Indonesien 
under Suhartos militärregim bestämde sig några väster-
ländska stater som tidigare hade varit viktiga vapen-
leverantörer till Indonesien för att tills vidare begränsa 
sina leveranser eller inte sälja krigsmateriel och reserv-
delar. USA var ett av de länder som införde vapen-
embargo mot Indonesien. 

Efter general Suhartos avgång 1998 var stora delar 
av krigsmaktens utrustning i mycket dåligt skick, delvis 
beroende på embargot mot försäljning av vapen och 
reservdelar men också på grund av att Indonesien hade 
brist på pengar. Tidigare relationer  
Relationer mellan Indonesien och dåvarande Sovjet-
unionen hade etablerats redan på 1930-talet, då Sovjet 
gav stöd till befrielsekampen mot den holländska ocku-
pationsmakten. Generellt var det bara politiskt och 
diplomatiskt stöd. Efter att Indonesien hade erkänts som 
en självständig stat, började Sovjetunionen under 
särskilt 1950-talet att förse den indonesiska krigsmakten 
med vapen. 

Situationen förändrades drastiskt när general Suharto 
tog makten genom den blodiga statskuppen natten 
mellan den 30 september och 1 oktober 1965. Handeln 
och de diplomatiska kontakterna mellan Indonesien och 
Sovjetunionen och dess allierade länder i Warszawa-
pakten trappades ner till en mycket låg nivå, och så var 
det under hela Suhartos regeringstid. Men successivt er-
sattes krigsmateriel från Sovjet och Warszawapaktens 
med utrustning från USA, Storbritannien, Frankrike och 
även från Israel som Indonesien inte hade diplomatiska 

relationer med. I början av 1990- talet efter åter-
föreningen av de två tyska staterna köpte dock Indo-
nesien 30 stycken krigsfartyg från det före detta DDR. Krediter från Ryssland 
Den 6 september 2007 på vägen till Asia Pacific 
Economic Cooperations (APEC) toppmöte i Sydney 
gjorde president Vladimir Putin ett kort besök i Jakarta. 
Under sitt besök träffade han president Susilo Bambang 
Yudhoyono, och de två undertecknade ett ”handels- och 
investeringsavtal” mellan Ryssland och Indonesien mot-
svarande en miljard USA-dollar. Ryssland ska investera 
i sektorer såsom bauxit, aluminium, olja och gas i Indo-
nesien. 

Utöver detta handels- och investeringsavtal har 
Ryssland lovat att ge en lågräntekredit värd en miljard 
dollar. Syftet är att modernisera Indonesiens krigsmakt 
med ryska vapen. Indonesien ska bland annat kunna 
köpa ryska militärflygplan av typ Sukoi 27 och Sukoi 
30, ubåtar av typ Kiloklass, krigsfartyg och pansar-
fordon. Reformering av försvarsmakten 
Förhoppningen efter general Suhartos avgång från pre-
sidentposten var att Indonesiens krigsmakt skulle 
reformeras enligt demokratiska spelregler. Denna för-
hoppning har inte infriats. Försvarsmakten spelar fort-
farande en stor roll i samhället. Från de lägsta nivåerna 
inom statliga institutioner till de högsta befattningarna 
inom regeringen sitter militärer utan uniform, det vill 
säga dem som ska pensioneras. Krigsmakten äger 
många företag inom olika verksamheter. Kravet att 
försvarsmakten ska stå under civil kontroll har icke 
uppfyllts. 
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