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Direktval återinför demokrati i
Indonesien, men proceduren hånas
I Jakarta ratificerade representanthuset den 13 januari
lagen om särskilda åtgärder regeringen ska vidta för att
återupprätta direkta val av regionala ledare i Indonesien.
Analytiker berömde ratificeringen, eftersom de menar
att demokratin i landet är tillbaka i rätt spår. I september
enades representanthuset om förslaget som president
Susilo Bambang Yudhoyonos regering lanserade för att
ge lokala lagstiftande församlingar rätten att nominera
distriktschefer, borgmästare och guvernör, något som
skulle inneböra slutet av nära ett decennium av direkta
val.

Det finns 34 provinser och mer än 500 distrikt så det är
lämpligt att hålla alla val på en och samma gång.
Vi gratulerar representanthusets ledamöter som i
september skapade kaos i valfrågan genom att rösta för
att avskaffa direkta val och överföra makten att välja
lokala ledare till de lokala råden. Golkarpartiet ledde
kampanjen för att avskaffa direkta val och hävdade att
de är för dyra att hålla samt medför korruption.
President Yudhoyonos parti lade ned sin röst och presidenten kunde ha stoppat omröstningen bara två veckor
före sin avgång. Även om representanthusets sammansättning nu är annorlunda än då, är det knappast en
ursäkt för den plötsliga kursomvandlingen. Det är samma partier och många omvalda ledamöter som nu
röstade annorlunda än i september, vilket förklaras av
att 2014 var ett valår. Politikerna bryr sig inte om huruvida folket väljer sina ledare direkt eller indirekt utan
använder varje tillfälle de har för att skaffa sig obetydliga politiska fördelar.

åtgärden väckte vrede från människor runtom i
landet som anklagade representanthuset och presidenten
för att svika folket. Man hävdade också att demokratin
hade återgått till ett system som liknade president
Suhartos totalitära nya ordning (New Order). Många
fruktade också att oppositionen skulle dominera de
regionala ledarposterna, eftersom de dominerar merparten av de lagstiftande församlingarna. Därmed skulle
de kunna blockera den tillträdande presidenten Joko
Widodos politik. Som en följd av den folkliga vreden,
backade president Yudhoyono och sade att han aldrig
hade velat ha indirekta val som hans parti hade föreslagit som en revidering av det befintliga systemet med
direkta val. Han lade fram ett förslag om särskilda
åtgärder för att införa direkta val av regionala ledare och
förklarade att lagen om indirekta val var satt ur spel.
Den nya lagen kommer knappast kunna träda i kraft i år,
då nio av tio fraktioner i representanthuset begärde vissa
revideringar av den antagna vallagen. Endast expresident Yudhoyonos parti menar att lagen inte behöver
ändras. En ändring skulle ta tid att genomföra och 200
lokala val planeras hållas under 2015.

Golkar och andra politiska partier ville straffa
president Joko ”Jokowi” Widodo och hans parti PDI-P
för att ha vunnit presidentvalet i juli, vilket lett till att
representanthuset blivit en lekstuga. Representanthuset
präglas mer än tre månader efter att det öppnades av
makten och har inte gjort mycket under tiden. Våra
valda representanter, som får betalt av staten genom
våra skatter och har generösa förmåner, hånar fullständigt vårt lands demokrati. Kan vi verkligen kalla
dem ärade ledamöter?
Gabriel Jonsson
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Två dagar senare skrev Jakarta Post att våra valda
parlamentsledamöter kan klappa sig själva på ryggen
efter att de hade godtagit en lag som återupprättar
direkta val för att välja lokala politiska ledare. Demokratin lever vidare. Den 13 januari röstade representanthuset enhälligt igenom att förvandla ett presidentdekret
om att folket ska fortsätta välja sina lokala representanter, borgmästare och guvernörer. Man kom också
överens om att dessa val ska samtidigt hållas efter 2020.
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