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Enligt rapporten Derailed: Transitional Justice in 
Indonesia Since the Fall of Suharto, som gjorts av två 
ledande nationella människorättsorganisationer, har 
landet sedan reformeran inleddes 1998 misslyckats med 
att skipa rättvisa för offren för av staten understödda 
människorättsbrott. Förbättringar som ändå åstadkom-
mits är att konstitutionen har ändrats, att reformer har 
vidtagits på det juridiska och säkerhetspolitiska området 
och att nya institutioner har upprättats för att undersöka 
begångna övergrepp och ställa de ansvariga inför rätta. 
Under den första perioden 1998-2001 var ett framsteg 
att president Abdurrahman Wahids (1999-2001) avske-
dade den förre överbefälhavaren general Wiranto så att 
han skulle kunna förhöras av den nationella människo-
rättskommissionen. Wiranto vägrade dock att låta sig 
förhöras. Wahid separerade också polisen från militären. 

Under åren 2001-2006 infördes en lag som gjorde 
det möjligt att hålla rättegångar för att undersöka 
människorättsbrott, men de som hölls ledde inte fram 
till några åtal. Under dessa år mördades två aktivister: 

först Theys Hiyo Eluay i Västpapua 2001 och sedan 
Munir under sin flygresa till Nederländerna 2004. Sedan 
2007 har kontroversiella före detta medlemmar av 
säkerhetsstyrkorna gett sig in i politiken. Ett exempel är 
Wiranto, som aldrig ställdes inför rätta för militära 
aktioner i samband med att Indonesien drog sig ur Öst-
timor, och nu leder Folkets samvetsparti (Hanura). 

Enligt rapporten är militären samarbetsovillig: inga 
dök upp i samband med undersökningar av övergreppen 
då muslimska demonstranter sköts ihjäl i norra Jakarta 
1984, då Indonesien ockuperade Östtimor 1975-1999 
och då indonesiska soldater arresterade 105 personer i 
samband med en attack mot polisen i Västpapua 2000. 
Dessa tre fall av människorättsövergrepp var de enda 
som togs upp i domstol, men de resulterade inte i några 
åtal. 

Gabriel Jonsson 

Källa: Ulma Haryanto, ”Reformasi Has Not Brought 
Justice: Rights Report,” Jakarta Globe, 1/4 2011. 

Ingen rättvisa i Indonesien 

Detta verk är licensierat under Creative Commons 
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 
Sverige licens. För att se en kopia av denna licens, besök 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/se/ eller 
skicka ett brev till Creative Commons, 171 Second Street, 
Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA. 
Material som publiceras i Merdeka & ÖsttimorInformation 
kan också publiceras i http://www.globalarkivet.se. 


