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Miljöaktivisten Jopi Peranginangin, medlem i miljö-
gruppen Sawit Watch, dödades brutalt lördagen den 23 
maj i centrala Jakarta, Indonesiens huvudstad. Han 
höggs till döds med en kniv eller bajonett utanför en 
nattklubb på morgonen. Den misstänkte förövaren är en 
indonesisk flottist. Var han bara berusad när han högg 
ihjäl Jopi? Eller var det ett planlagt mord, eftersom Jopi 
skulle publicera sin undersökning om korruption runt 
palmoljekoncessioner i juni? Ingen vet, men alla har rätt 
att få veta! 

Polisen i Jakarta har sagt att den kommer att sam-
arbeta med flottans militärpolis, eftersom den miss-
tänkte förövaren alltså är flottist. 

Tusentals aktivister i hela Indonesien vill veta san-
ningen! Kommer någon av dem att bli nästa offer? Eller 
var det "bara" en olycka? 

Enligt indonesiska lagar kan den förmodade förö-
varen inte ställas inför en civil domstol. Som anställd i 
flottan kan bara en militärdomstol avgöra hans fall. 
Domslut i indonesiska militärdomstolar är kända för att 
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vara milda. Till och med när det gäller mord, tortyr och 
andra svåra brott döms de skyldiga vanligtvis bara för 
att inte ha lytt order eller liknande mindre förseelser. 

Den indonesiska människorättsorganisationen 
Kontras (Commission for Missing Persons and Victims 
of Violence) skriver i ett pressmeddelande att Jopi enligt 
ett vittne anfölls av en grupp kraftiga, kortklippta män 
efter att han försökt stoppa ett slagsmål mellan en vän, 
kallad A, och gruppen. 

Kontras kräver att polisen gör en fullständig och 
djupgående utredning av mordet på Jopi. "Mordet på 
Jopi läggs till listan över våldsamma brott mot aktivister 
och människorättsförsvarare i Indonesien, våld som får 
invånarna att känna sig osäkra", enligt Kontras press-
meddelande från ställföreträdande koordinatören Kris-
biantoro. 

Det senaste fallet var mordet på jordbruksaktivisten 
Indra Pelani, som mördades den 27 februari. 

Jefri Gideon Saragih, från Sawit Watch, sade i sön-
dags att Jopis undersökning hade handlat om de nega-
tiva följderna av stora utvidgningar av oljeplantager, 
som också påstås omfatta korruption och otillbörlig 

licensiering. 

En petition som kräver att Jopis mördare straffas 
finns på internet med adressen 
https://www.change.org/p/arrest-dismiss-and-imprison-
the-murderer-of-environmental-activist-jopi-
peranginangin-solidarity4jopi-divhumaspolri-
generalmoeldoko. 

Tommy Pollák 
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