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Det är allmänt känt i Indonesien att domstolväsendet är 
lika korrumperat som andra statliga instanser. Från 
sådana myndigheter är det svårt att förvänta sig att 
någon som anklagats för att ha brutit mot landets lagar 
och förordningar ska behandlas opartiskt. På grundval 
av domstolsbeslut kan man se att stora skillnader 
föreligger mellan de människor som blivit dömda för 
brott. Skillnaderna beror på religion. De som tillhör 
minoriteten blir hårdare dömda än de som utgör 
majoriteten, d v s islam. Exempel är fallet Filep Karma 
och Yusak Pakage - de är dömda till 10 respektive 15 
års fängelse för att att ha hissat den västpapuanska 
flaggan "Morgonstjärnan". 

Samma typ av domar tillämpas även på Moluckerna. 
John Teterisa, ledare för en dansgrupp, fick livstids 
fängelse. De andra 30 medlemmarna i dansgruppen 
dömdes till mellan 12 och 20 år i fängelse. Deras brott 
var att de hade hissat flaggan för "Sydmoluckernas 
republik" under ett evenemang i samband med att 
Indonesiens president besökte Ambon. Dessa domar är 
mycket hårda om man jämför att en före detta minister 
för religiösa frågor, Said Agil Husin Al Munawar, 
förskingrade 50 miljoner USA-dollar, men ändå bara 
fick sju års fängelse. Kristna och muslimer 
Ett annat exempel gäller Fabianus Tibo, Dominggus Da 
Silva och Marianus Riwu, som blev anklagade för att ha 
legat bakom morden på muslimer under konflikten 
mellan kristna och muslimer i Poso i på ön Sulawesi 

1998-2003. I en mycket hastig rättegång blev Tibo och 
hans vänner dömda till döden. Trots protester mot 
dödsdomen från bland annat olika kända personer, 
människorättsgrupper inom och utanför Indonesien samt 
påven, kunde man inte rädda deras liv utan 
dödsdomarna verkställdes inom mycket kort tid. 
Professor Damien Kingsbury vid Deakin University i 
Australien sade i en intervju med Australia 
Broadcasting Corporation angående dödsdomen mot 
Tibo och de två andra att myndigheterna lät domen 
verkställas på grund av att islamister i Jakarta ville ge de 
kristna i Indonesien en läxa, så att de inte skulle våga 
organisera sig till självförsvar igen. 

Ungefär samtidigt som rättegången i Poso mot de tre 
kristna männen pågick ägde en rättslig process rum mot 
Amrozi, Imam Samudra och Aligufron i Denpasar. De 
anklagades för att ha varit gärningsmännen bakom 
bombningen av nattklubbar på Bali 2002, som krävde 
mer än 200 dödsoffer från olika länder, däribland även 
Sverige. Rättegången fastslog att de tre var skyldiga och 
dömde dem till döden. Trots att det har gått nästan tre år 
sedan dess, har domarna ännu inte verkställts utan 
avrättningarna har hela tiden skjutits upp av olika 
orsaker - till exempel skaffade sig Amrozi en fru till, 
varefter ett giftermål arrangerades i fängelset. Tidningen 
Harian Komentar skrev den 27 augusti 2008 att det är 
något mystiskt med avrättningen av Amrozi och hans 
medarbetare. 
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