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När den före detta armégeneralen Susilo Bambang 
Yudhoyono (SBY) blev vald till Indonesiens president 
2004 förväntade man sig att kampen mot korruption 
skulle göra stora framsteg. En kommission mot kor-
ruption bildades, men under SBY:s fyra första år gick 
kampen mot korruptionen i snigelfart. Höga tjänstemän 
inom kommissionen och rättsväsendet var inblandade i 
korruptions- och mutskandaler. I början av hans andra 
mandatperiod verkar inte situationen vara bättre. 

I Transparency International Corruption Preception 
Index (CPI) för 2009 ligger Indonesien på plats 111, det 
vill säga bland de mest korrupta länderna såsom Kiri-
bati, Mali, Togo, Djibouti och Egypten som har CPI 2,8. 
CPI anger graden av korruption i ett lands offentliga 
sektor. Indonesien mest korrumperat 
I en rapport som nyligen gavs ut av det i Hong Kong 
baserade Political and Economic Risk Consulting 
(PERC) anges på grundval av en omröstning av 
exekutiva affärsmän i Asien vilket land som är det mest 
korrumperade i Asien-Stillahavsregionen. Indonesien 
placeras i toppen på listan och följs av bland annat 
Kambodja, Vietnam och Filippinerna.. Efter att rap-

porten hade utgivits publicerade Forbes Magazine den 
10 mars en lista över världens miljardärer och bland 
dessa finns två indonesiska medborgare. Indonesien har 
nu sammanlagt sju stycken dollarmiljardärer. 

Tidningen Java Post skrev den 6 mars om president 
SBY:s, vicepresident Boedionos och tio ministrars 
rikedomar. Presidentens uppgick i maj 2009 till 6,84 
miljarder rupiahs (Rp), det vill säga plus 246.349 dollar, 
och i november hade den ökat ttill 7,81 miljarder 
rupiahs, en ökning på 269.700 dollar. För vice-president 
Boediono hade rikedomen ökat ungefär sex gånger mer 
än för presidenten, det vill säga 22,6 miljarder rupiahs i 
april 2009. (1 dollar är ungefär Rp. 9.400.) 

Elitens ökade rikedom innebär inte att fattigdomen 
bland befolkningen minskar. Enligt officiell information 
(Berita Resmi Statistik no. 47/IX/1 Sept) om fattig-
domen mellan 2005 och 2006 hade den ökat med 3,95 
miljoner människor - totalt var det 35,10 miljoner. Den 
indonesiska nyhetsbyrån Antara meddelade den 14 mars 
i år att enligt socialminister Segaf A Jafri finns det 5,4 
miljoner gatubarn i Indonesien. Vissa bedömare säger 
att det verkliga antalet är dubbelt så högt. 
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