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Med fyra år i Indonesien och en indonesisk styvfar är 
president Barack Obamas relation till landet speciell. 
Hur kommer det att påverka USA:s Indonesienpolitik? 

Utrikesminister Hillary Clinton besökte Indonesien 
som ett av de första länderna. 

Till en bra bit in på 1990-talet, under Suharto-
regimens mörkaste år, var USA Indonesiens största va-
penleverantör. Indonesiska militärer utbildades i USA, 
till exempel den nuvarande presidenten Susilo Bambang 
Yudhoyono. Efter Santa Cruz-massakern den 11 no-
vember 1991, när indonesisk militär - en del beväpnade 
med vapen från USA - dödade hundratals obeväpnade 
östtimoreser, som demonstrerade fredligt, blev trycket 
från aktivister och allmänheten så stort att mycket av 
samarbetet mellan indonesisk och amerikansk militär 
avbröts. På grund av den indonesiska militärens och 
milisens våldshärjningar efter folkomröstningen om 
självständighet, kapade Clintonadministrationen alla 
band med den indonesiska militären, delvis på order av 

kongressen. 

Ganska snart efter attentaten den 11 september 2001 
återupptogs förbindelserna med Indonesiens militär i 
"kriget mot terrorn". Därefter har samarbetet ökat i om-
fattning. 

En av Obamas utnämningar har redan väckt en rad 
frågor. Amiral Dennis Blair är den ny chefen för under-
rättelseverksamheten. Om denna utnämning kan Du läsa 
i en särskild artikel. 

Det är ännu inte klart om Obamas regering kommer 
att kräva framsteg när det gäller avveckling av den indo-
nesiska militärens affärsverksamhet, tillträde till Väst-
papua för diplomater och människorättsorganisationer 
samt trovärdiga rättegångar mot de för brott mot mänsk-
liga rättigheter i Östtimor, Västpapua och annorstädes 
anklagade. I Indonesien är förväntningarna om detta 
stora. 

Tommy Pollák 
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