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Lusi är förkortningen av Lumpur Sidoarjo som betyder 
Sidoarjos vulkaniska lera. Sidoarjo är ett administrativt 
område på ungefär 634 km2 som bebos av omkring 1,7 
miljoner invånare. Området ligger på östra delen av 
Java söder om hamnstaden Surabaya. Ibland kallas Lusi 
för Lumpur Lapindo, eftersom företaget som är orsaken 
till olyckan heter PT Lapindo Brantas. Katastrof 
I letandet efter naturgas borrade PT Lapindo Brantas i 
den del av Sidoarjo som heter Kedungbendo. Den 26 
maj 2006 inträffade en miljökatastrof. Det var nämligen 
inte gas som kom ut ur jorden, utan det sprutade ut 1,7 
miljoner kubikfot vulkanlera varje dag. 

Leran spred sig mycket snabbt och närmade sig 
bostäder och jordbruksområden. Till slut måste 
tiotusentals av områdets invånare tvångsevakueras från 
sina hem till säkra platser i väntan på att borrhålet skulle 
tätas till. Trots alla försök, båda på vetenskaplig och 
icke-vetenskaplig väg att stoppa leran har det hittills 
misslyckats. Och naturligtvis kan den evakuerade 
befolkningen inte återvända till sina hem för att bruka 
jorden och utföra andra sysslor, eftersom allting nu 
ligger begravt under vulkanlera. Mänskliga faktorer 
Enligt de flesta utländska och inhemska geologiska 
experter var det mänskliga faktorer, i klartext ovarsam-
het, som orsakade katastrofen. Bland annat skulle man 
ha haft tunga järnplattor på marken omkring borrhålet 
för att eventuellt snabbt kunna förhindra en sådan 
katastrof. 

Företaget dementerar kategoriskt denna uppgift. 
Deras huvudargument är att två veckor innan kata-
strofen inträffade ägde det rum ett vulkanutbrott ungefär 
280 kilometer från katastrofplatsen och att det hade 

påverkat den geologiska situationen i området. PT Lapindo Brantas 
PT Lapindo Brantas är ett företag i ett konglomerat som 
ägs av Aburizal Bakrie, en mäktig man inom både 
landets ekonomi och politik. Enligt veckotidningen 
Forbes, december 2009, är han en av de 40 rikaste män-
nen i Indonesien. Det uppskattas att hans förmögenhet 
uppgår till 2,5 miljarder dollar. 

Han var välfärdsminister i Susilo Bambang 
Yudhoyonos regering 2004 – 2009 och är nu ordförande 
i Golkar. Under diktatorn Suhartos regeringstid från 11 
mars 1966 till 15 maj 1998 var Golkar regeringsparti. 
Aburiral Bakrie har samma ståndpunkt som sitt företag: 
han dementerar kategoriskt att det var mänskliga 
faktorer som orsakade katastrofen. Han skyller på 
vulkanutbrottet 280 km från borrplatsen – det var med 
andra ord ”force majeure”. Enligt Indonesiens nyhets-
byrå Antara den 30 mars 2010 vägrade domstolen i 
provinshuvudstaden Surabaya att behandla klagomål 
från de katastrofdrabbade invånarna. Kompensation till katastrofoffer 
Några av de katastrofdrabbade invånarna har fått 
kompensation i form av nya hus och pengar men tio-
tusentals har inte fått det. Aburizal Bakries företag 
vägrar att betala kompensation till dem, trots att Indone-
siens president har utfärdat dekret för att reglera det. 

Det finns några filmreportage om katastrofen som 
Du kan se på bland annat: 

• h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=EVtmQb0aPW0&feature=related 

• h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=H0USZ0nX3Pk&feature=player_embedded 
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