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Bok om CIA orsakar polemik
Nyligen publicerades i Indonesien översättningen till
indonesiska av boken Legacy of Ashes: The History of
CIA (Membongkar Kegagalan CIA—Siponase Amatiran Negara Abdidaya) som är skriven av Tom Weiner,
journalist på The New York Times (Penguin, 2007).
Boken såldes snabbt slut och skapade polemik och
diskussion bland allmänheten, eftersom den uppger att
Adam Malik (1917-1984) rekryterades som spion av
CIA-agenten Clyde McAvoy.

www.thirdworldtraveler.com/CIA/
McGehee_CIA_Indo.html).

Vem var Adam Malik?
Adam Malik tillhörde gruppen som tvingade Sukarno
att proklamera Indonesiens självständighet 1945. Han
hade olika höga befattningar inom den indonesiska
statsförvaltningen, bland annat var han under Sukarnos
tid ambassadör i Sovjetunionen 1959-1963, varefter han
efter general Suhartos statskupp blev utrikesminister
(1966-1977) och vice-president (1978-1983). På grund
av att han deltog i utropandet av Indonesiens självständighet från Nederländerna och under många år
arbetade i statens tjänst är han Indonesiens hjälte.

Fick pengar och namnlista
Adam Malik fick inte bara pengar från CIA utan också
en lista med medlemmar i Indonesiens kommunistparti,
som USA-ambassaden hade sammanställt. Han gav den
vidare till general Suharto. Indonesiens armé under ledning av general Suharto genomförde en mycket blodig
statskupp mot den sittande regeringen ledd av president
Sukarno den 30 september 1965. Mellan 1965 och 1966
mördades mer än en miljon människor och hundratusentals fängslades och fick sitta i koncentrationsläger i
många år utan rättegångar för att döma dem.

Reaktioner
Bland makthavarna har parlamentets talesman, Agung
Leksono, bett Högsta domstolen att förbjuda boken
medan vice-president Yusuf Kalla sade att det var
omöjligt att Adam Malik var CIA-agent. Överbefälhavaren, general Djoko Santoso, sade att han inte trodde
på det som står i boken.

Merparten av de mördade och arresterade var medlemmar i kommunistpartiet (för ytterligare information
se http://www.namebase.org/kadane.html och http://
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